Attest van osteo-inductief potentieel van DBM (150822-0)
Screening van osteo-inductief potentieel van DBM
Elke par tij DBM opgenomen in ALLOMATRIX ® putty wordt in vitro getest met behulp van menselijke botvor mende cellen 2 , hetgeen
gecorreleerd werd met het niet-thymus gerelateerde ratmodel 1,2 en klinische resultaten 2 van het geteste DBM; hierdoor wordt verzekerd dat
alleen osteo-inductief DBM in ALLOMATRIX ® putty wordt gebruikt.
Of
Elke par tij DBM opgenomen in ALLOMATRIX ® putty wordt in vitro getest op de aanwezigheid van een natuurlijk eiwit (BMP-2) als een
substituut-testmarkering voor het osteo-inductief potentieel. 3 Resultaten van deze immuniteitstest werden gecorreleerd met het niet-thymus
gerelateerde ratmodel voor het DBM alleen en de ALLOMATRIX ® putty 3. Het testen van elke partij DBM met deze immuniteitstest garandeert
dat alleen DBM met osteo-inductief potentieel in de ALLOMATRIX ® putty wordt gebruikt.
Bepaling van het osteo-inductief potentieel in het eindproduct
Bovendien voorspelt de correlatie van de in vitro-test op het natuurlijk eiwit in DBM met de ALLOMATRIX ® putty het osteo-inductief potentieel
van de ALLOMATRIX ® putty in het niet-thymus gerelateerde ratmodel 3. Hoewel maar één natuurlijk eiwit wordt gebruikt als testmarkering, is
het de combinatie van diverse eiwitten in het DBM die verantwoordelijk is voor het osteo-inductief potentieel. Het is ook onbekend hoe het
osteo-inductief potentieel, gemeten door middel van deze substituut- immuniteitstest, met de klinische resultaten van de Allomatrix-putty bij
mensen zal correleren.
Als alternatief voor de in vitro-test op het natuurlijk eiwit in DBM, kan ALLOMATRIX ® putty in vivo getest worden in het rattenspierzakmodel 1
om het osteo-inductief potentieel van het eindproduct te bevestigen. Het verband tussen de resultaten van de niet-thymus spierzak van de
rat en de klinische resultaten is onbekend.
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