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ARTICULAR CARTILAGE IS  A 
MASTER OF AN ATHLETES SUCESS

Make articular cartilage great again!



Topp idrett og brusk skader.

Dessverre.Noen eksempler



Håndball jenter og korsbånd+ brusk?



#bringsvindalback #lakelouise2016

Fra instagram: @asvindal



Fotball



Hva er et ligament?



Ligament skader og brusk

• Beste behandling av bruskskader og 
ligamentskader er å forebygge 
korsbåndskaden.

• Ligament registrene viser at dersom 
bruskskaden er opp stått i et korsbåndskadet 
kne vil behandling slik som mikrofraktur for 
verre knefunksjonen.



Bruskskade uten ligament skade

• Stam celle transplantasjon eller 
bruskcelleTransplantasjon?



Brusk celler versus stamceller-Pro et  
contra

• Bruskceller.

• Kan å lage brusk.

• Vel dokumentert 
gjennom mange studier.

• Stam celler

• Har kanskje et større 
potensial for å lage 
normal brusk.

• Høste  bein marg stam 
celler gir svært få 
potente stam celler.

• Vi vet fra bruk av brusk 
celler at antallet celler 
er en kritisk faktor.



Behandling

• Brusk kirurgi +Rehabilitering.



Forutsetninger hos pasinten

• Stabilt kne.

• Normale akser.

• Motivert pasient.Berg og dalbane



Hva trenger brusk kirurgen?

• Erfaring med alle deler av kne kirurgien.

• Et godt samarbeid med fysioterapeuten både i 
og utenfor sykehuset.

• Et laboratorium i nærheten til  å dyrke cellene.

• Tålmodighet og tid.

• En godt informert pasient om hva som kan 
forventes



NPE saker i brusk kirurgi!!

• Mest saker på mikrofraktur og Mosaikk 
plastikk.

• Årsak er trolig  feil indikasjon eller 
komplikasjon med infeksjon.

• Celle transplantasjon har lite NPE saker i 
Skandinavia?
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Bruskkirurgi betyr

• 1 års rehabilitering

• Sykemelding

• Et år hos fysioterapeut

• Opp og nedturer

• Bruskkirurgi nå gir et 75 % kne !

– Omskolering ?

– Idrett ?



Fremtiden??

• Morkake stam celler?off shelf availaibility.

• Fulltykkelse brusk som er ferdig produsert i 
laboratoriet-Chondrale frakurer kan behandles 
med et godt resultat og gir håp om at 
bioengering kan gi lignende resultat?



Bevare det som er mulig



Økt kvalitet med  et bruskregister

• Ortopediske registre bedrer behandlingen

– Overvåke og kartlegge utstyr/teknikker med 
(tidlig) dårlig utfall (Bonelock, metall-på-metall, hamstringgraft)

– Identifisere prognostiske faktorer (defekt- og 

pasientkarakteristika)

• Bidrar til å sikre lik behandling til alle 
pasienter

LaPrade et al., 2015, Havelin et al., 1995, 
Espehaug et al., 1999, Lygre et al., 2011, 
Persson et al., 2015



Hva kan vi lære av topp idrett 
vedrørende brusk

• Fore bygging er en nøkkel for at brusken skal 
tåle de belastninger den utsettes for i topp 
idrett.

• Toppidrett er lite sunt for leddbrusken.

• Det er mulig å komme tilbake til topp idrett 
etter brusk skader.

• Behandlings valg kan være en av gjørende 
faktor for slutt resultatet.

• Team aapproach 



TOPPIDRETT-TURN
Patella luksasjon-et eksempel



Complet funtion can be recovered wit a corct handling





Carefully removal of the fragment



Sizing of the fragment if enlarged





Preparation of the bed of the chondral 
fragment



Microfracture in order to stimulate 
healing



Patella luksasjoner-Hva kan vi lære

• Høy risiko for  chondrale fracturer hos 
ungdommer.

• Kan imidlertid reddes med godt resultat hos 
mange.

• Lav terskel for MR hos disse for å diagnostisere
disse skadene.



Spørsmål?


