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DBM Osteoindüktif Potansiyel Taraması

ALLOMATRIX Macuna® ilave edilen her DBM bölümü, insan kemiğini oluşturan hücreler 2 kullanılarak in vitro ortamda analiz edilmiş ve atimik fare 
modeli1,2 ve analiz edilen DBM’nin klinik sonuçları2 ile korele edilmiş, böylece ALLOMATRIX® Macun içinde sadece osteoindüktif DBM’nin kullanıldığı 
doğrulanmıştır.

Veya

ALLOMATRIX Macuna® ilave edilen her DBM bölümü osteoindüktif potansiyel3 için bir yedek test markörü olarak bir yerli protein (BMP-2) için in vitro 
ortamda analiz edilmiştir. Bu immüno-analizden elde edilen sonuçlar, tek başına DBM için atimik fare modeli ve ALLOMATRIX® Macun 3 ile korele 
edilmiştir. DBM’nin her bölümünün bu immüno-analiz ile test edilmesi, ALLOMATRIX® Macunda sadece osteoindüktif potansiyeli olan DBM'nin 
kullanılmasını sağlar.    

Nihai Ürün Osteoindüktif Potansiyelin Saptanması

Ayrıca, ALLOMATRIX® Macunun DBM yerli proteini ile in vitro analiz korelasyonu, atimik fare modelinde3 ALLOMATRIX® Macunun osteoindüktif 
potansiyelini öngörmektedir. Test markörü olarak sadece bir yerli protein kullanılmasına rağmen, DBM’deki çeşitli proteinlerin kombinasyonu 
osteoindüktivite potansiyelinden sorumludur. Ayrıca, bu yedek immüno-analiz yoluyla ölçülen osteoindüktivite potansiyelinin ALLOMATRIX® 
Macunun insan klinik performansı ile nasıl korele olacağı bilinmemektedir.

DBM’nin yerli protein in vitro analizine bir alternatif olarak, ALLOMATRIX® Macun nihai ürünün osteoindüktivite potansiyelini teyit etmek üzere fare 
kası kesesi modeli1 yoluyla in vivo ortamda analiz edilebilir. Atimik fare kası kesesi sonuçlarının klinik performansla olan ilişkisi bilinmemektedir.
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