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Samenvatting en Conclusies 



In hoofdstuk 1 worden de doelstellingen van dit proefschrift geformuleerd. Ten eer
ste, een overzicht geven van de literatuur met betrekking tot meniscustransplantatie. 
Ten tweede, het evalueren en vergelijken van radiologische, scintigrafische, 
histologische en histochemische veranderingen in gewrichtskraakbeen van konijnen-
knieën na meniscectomie alleen en na meniscectomie gevolgd door meniscus
transplantatie. Ten derde, het evalueren van strukturele veranderingen in menisci na 
transplantatie. 

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht van de literatuurgegeven betreffende funktie, 
anatomie en samenstelling van de meniscus alsmede ontwikkelingen in de behandeling 
van meniscusrupturen en resultaten van meniscustransplantatie in klinische en 
experimentele studies tot nu toe. Verder worden onderwerpen als preserverings-
technieken, immunologische respons, grootte van het transplantaat, ziekteoverdracht, 
indicatiestelling, chirurgische technieken, fixatiemogelijkheden, revalidatie en 
complicaties in beschouwing genomen. Concluderend kan worden gesteld dat de 
ontwikkelingen zover zijn gevorderd dat patiënten, die tegenwoordig een meniscus
transplantatie ondergaan, verlichting van pijnklachten op de korte termijn mogen 
verwachten. Het klinische resultaat op de lange termijn is nog steeds onzeker. 

Hoofdstuk 3 beschrijft een onderzoek waarbij röntgenfoto's worden gebruikt 
om degeneratieve veranderingen van gewrichtskraakbeen in konijnenknieën te eva
lueren na onmiddellijke of uitgestelde meniscustransplantatie en deze te vergelijken 
met veranderingen die optreden na meniscectomie alleen. Er is geconcludeerd dat, 
in vergelijking met meniscectomie alleen, meniscustransplantatie uitgevoerd onmid
dellijk na meniscectomie geen beschermend effect heeft op het gewrichtskraakbeen 
na eenjaar follow-up. Meniscectomie gevolgd door uitgestelde transplantatie 6 weken 
later lijkt zelfs te leiden tot meer degeneratieve afwijkingen dan meniscectomie 
alleen hoewel dit niet statistisch bewezen kan worden. 

In hoofdstuk 4 wordt een studie beschreven waarin scintigrafie wordt gebruikt 
om degeneratieve afwijkingen te evalueren in konijnenknieën na meniscectomie al 
dan niet in combinatie met directe of uitgestelde meniscustransplantatie. Directe 
meniscustransplantatie leidt niet tot een significante bescherming van het gewrichts
kraakbeen tegen degeneratieve afwijkingen op de lange termijn (1 jaar follow-up). 
Uitgestelde meniscustransplantatie levert zelfs meer degeneratieve afwijkingen van 
het gewrichtskraakbeen op dan meniscectomie alleen. 

In hoofdstuk 5 wordt middels een histologische studie onderzocht of directe of 
uitgestelde transplantatie van de mediale meniscus het gewrichtskraakbeen kan 
beschermen tegen degeneratieve veranderingen. Meniscustransplantatie uitgevoerd 
onmiddellijk na meniscectomie heeft een beschermend effect op het gewrichts
kraakbeen op de lange termijn. Uitgestelde transplantatie daarentegen geeft meer 
degeneratieve afwijkingen dan meniscectomie alleen. Wanneer het histologische 
onderzoek als gouden standaard wordt genomen kan worden geconcludeerd dat van 
scintigrafie en radiologie, eerstgenoemde de meest betrouwbare is als het gaat om 
niet-invasieve diagnostiek. 

130 



SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

De studie die wordt gepresenteerd in hoofdstuk 6 heeft tot doel functionele ver
anderingen te evalueren in het nog aanwezige gewrichtskraakbeen van konijnen
knieën na meniscustransplantatie waarbij gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve 
histochemische methoden. De vitaliteit van de chondrocyten wordt hierbij bepaald 
door het meten van de lactaatdehydrogenase aktiviteit van deze cellen. De kwaliteit 
van de extracellulaire matrix wordt bepaald door het meten van de intensiteit van 
kleuring van het kraakbeen met safranine O dat een maat vormt voor de hoeveelheid 
proteoglycanen in het kraakbeen. Geconcludeerd is dat meniscustransplantatie 
onmiddellijk na meniscectomie geen vermindering geeft van histochemische dege-
neratieve veranderingen van het overgebleven gewrichtskraakbeen zoals gezien na 
meniscectomie alleen. Na uitgestelde transplan talie worden wederom meer degenera-
tieve afwijkingen gezien dan na meniscectomie alleen. 

In hoofdstuk 7 worden de getransplanteerde menisci onderworpen aan een 
strukturele analyse waarbij de lange termijn eigenschappen worden vergeleken van 
menisci die worden getransplanteerd onmiddellijk na meniscectomie en menisci die 
6 weken na meniscectomie worden getransplanteerd. De studie heeft aangetoond 
dat uitgestelde meniscustransplantatie leidt tot een grotere schade aan menisci dan 
directe transplantatie. 

In hoofdstuk 8 worden meniscusregeneratie en alternatieven voor meniscustrans
plantatie besproken. Ook wordt een overzicht gegeven van de literatuur betreffende 
het effect van meniscustransplantatie op het gewrichtskraakbeen. Een aantal 
onbeantwoorde vragen alsmede enkele toekomstige mogelijkheden op het gebied 
van meniscus vervangende chirurgie worden in beschouwing genomen in een 
afsluitende discussie. 

Het succes van meniscustransplantatie moet niet alleen worden beoordeeld op 
basis van ingroei van het transplantaat in de ontvangende knie maar ook aan de hand 
van het beschermend effect dat de procedure heeft op het gewrichtskraakbeen. Verder 
behoort er onderscheid te worden gemaakt tussen knieën die een meniscustrans
plantatie ondergaan onmiddellijk na meniscectomie en knieën die een uitgestelde 
transplantatie ondergaan. Naar aanleiding van de in dit proefschrift gepresenteerde 
gegevens kan worden gesteld dat zowel onmiddellijke als uitgestelde meniscus
transplantatie in konijnen een goede ingroei van het transplantaat laat zien. Uitgestelde 
transplantatie leidt echter tot een sterkere afname van de grootte van het transplantaat 
dan onmiddellijke transplantatie. Histologisch onderzoek heeft aangetoond dat 
meniscustransplantatie het best kan worden uitgevoerd onmiddellijk na meniscectomie 
omdat dit een beschermende werking heeft op het gewrichtskraakbeen. Deze bevin
ding is niet bevestigd door radiologische, scintigrafische en histochemische studies. 
Uitgestelde meniscustransplantatie leidt zelfs tot meer degeneratieve afwijkingen 
dan meniscectomie alleen. Hieruit mag worden geconcludeerd dat aanzienlijk meer 
gegevens en studies nodig zijn om te kunnen beoordelen of meniscustransplantatie 
op de lange termijn in de klinische situatie een optie is om gewrichtskraakbeen te 
beschermen na meniscectomie. Uit de gepresenteerde studies blijkt echter dat in 
ieder geval terughoudendheid is geboden bij het uitvoeren van uitgestelde 
meniscustransplantaties. 
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