
סובלØת מכאבים בברכיים כתוצאה מפגיעות 
ø®סחוס או דלקת ניוונית ©אוסטאוארטריטיס

המחקר¨ שאושר ע¢י מנהל המזון 
והתרופות בארה¢ב ©FDA®¨ בודק את 
יעילותו של שתל העשוי להקל על 
כאביך ולחדש את רקמות הסחוס 

Æוהעצם הפגועות

רופאים אורטופדים בבתי החולים הדסה 
ואיכילוב מגייסים מועמדים למחקר 

Æבימים אלו

הדסה∫ היחידה לארטרוסקופיות ופגיעות ספורט
¨∞≤≠µ∏¥¥µ±¥ ¨אילנה אשר ßהגב

 sportms@hadassahÆorgÆil

איכילוב∫ מזכירות יחידת הספורט
 ¨∞≥≠∂π∑¥µ¥µ ¨מירי כרמלי ßהגב

 olegd@tlvmcÆgovÆil

למידע נוסף על הטכנולוגיה∫
 wwwÆcartihealÆcom 

למידע על השתתפות בניסוי¨
אנא צורØי קשר עם∫

קריטריונים עיקריים להשתתפות∫
∑µ גיל ±≥ עד  •

•  ברשותך הדמיות MRI ורנטגן של הברך   
   הכואבת מהשנה האחרונה

•  במידה והמליצו לך להחליף את הברך¨     
   משמע ששחיקת הסחוס שלך במצב 
   מתקדם מיד̈י ולא תוכלØי להשתתף 

   בניסוי 

ייתכן שתתאימØי
להשתתף במחקר

רפואי בינלאומי 



מפרק הברך מורכב משתי רקמות עיקריות∫ סחוס ועצם תת≠סחוסיתÆ רקמות אלו 

 Æיוצרות מערכת לנשיאת משקל המאפשרת למפרק לזוז בחופשיות ללא כאב

הסחוס מכסה את קצה העצם ומגן עליה¨ סופג את הזעזועים¨ מסייע בחלוקת 

 Æהמשקל ומאפשר תנועה יציבה וחלקה של מפרק הברך

פגיעות ושחיקה של הסחוס גורמות לכאב¨ נפיחות ונוקשות במפרקÆ בשונה מרקמות 

אחרות¨ הסחוס אינו יכול לרפא את עצמו באופן מלא כאשר הוא נפגעÆ פגיעות סחוס 

Æיכולות להיגרם בשל טראומה¨ פציעת ספורט¨ מחלות ולחץ חוזר ונשנה

פגיעות סחוס הן בעיה רפואית נפוצהÆ אם אינן מטופלות פגיעות אלו יכולות להוביל 
Æלשינויים ניווניים במפרק ואוסטיאוארטריטיס

בשל חוסר היכולת של הסחוס להשתקם באופן עצמאי¨ לעיתים קרובות נדרשת התערבות 
Æרפואית להקלה בסימפטומים¨ למניעת אובדן סחוס והתדרדרות מצב המפרק

øמה הן פגיעות סחוס בברך



™Agili-C הינו שתל העשוי מחומרים טבעיים ומיועד 
 Æלשימוש במגוון רחב של פגיעות סחוס

CartiHeal עורכת מחקר קליני לבדיקת
יעילות שתל ה≠™Agili-C לטיפול במגוון רחב

של פגיעות בסחוס 



≤±≠∑µ בגיל

 ≥µ ≠קטן מ BMI

סובלØת מכאב בינוני עד חמור בברך

אובחנת על ידי רדיולוג או אורתופד מנתח כסובלØת מפגיעה בסחוס ©מלאה או חלקית® 
או אוסטיאוארטריטיס בדרגה קלה עד בינונית ©לא אוסטיאוארטריטיס בדרגה חמורה של 

¢עצם על עצם¢®

עשית MRI וצילום רנטגן ב≠ ≥± החודשים האחרונים

אינך סובל אוסטאופורוזיס ©הדללות העצם®

בששת החודשים האחרונים לא עברת∫
טיפול מסוג אחר בסחוס¨ השתלת מניסקוס¨ תיקון ברצועה הצולבת

ÆAgili-C™ ≠זוהי הערכה בסיסית בכדי לקבוע פוטנציאל התאמה להשתתפות במחקר הקליני של ה ≠

Æגורמים נוספים עלולים למנוע ממך להשתתף במחקר ≠

Æיוכלו לקבוע התאמה סופית למחקר Agili-C™ רק מנתחים המשתתפים במחקר הקליני של ≠

האם אתØה מתאיםØה 
øלהשתתף במחקר

ÆAgili-C™ י לקחת חלק במחקר הקליני שלØייתכן ותוכל
Æי אל הרופא המטפל לקבלת מידע נוסףØפנה

אם אתØה∫



 Æזהו מחקר רב מרכזי¨ אקראי¨ בתוית פתוחה

 Æהטיפול יבחר באופן דומה להטלת מטבע Æאקראי¢ ≠ אינך יכול לבחור את הטיפול שתקבל¢

 Æרב מרכזי¢ ≠ המחקר יתקיים בכ≠∞≤ מרכזים∫ ישראל¨ אירופה וארצות הברית¢

 Æבתוית פתוחה¢ ≠  תדע איזה טיפול קיבלת לאחר קבלת הטיפול¢

לאחר שהרופא בדק את מצבך הרפואי והחליט על התאמה להשתתפות במחקר¨ תתבקשØי לעבור בדיקות נוספות 

על ידי צוות המחקרÆ אם תמצאØי מתאים ותבחרØי להשתתף במחקר¨ תיבחרØי בצורה אקראית לקבל את שתל ה≠ 

ÆAgili-C™ ≠או את הטיפול הניתוחי הקיים היום¨ ביחס של ±∫≥ לטובת שתל ה Agili-C™

 ∫®SSOC© לבין יעילות הטיפול הניתוחי הקיים היום Agili-C™ ≠במחקר תערך השוואה בין יעילות הטיפול עם שתל ה

microfracture או debridement ביחס של ±∫≥ ©על כל ≥ חולים שמקבלים ™Agili-C¨ חולה אחד יקבל
Æ®debridement או microfracture

המחקר הקליני יערך בהתאם לחוקי ה FDA¨ על פי הצהרת הלסינקי¨ הנחיות GCP ובכפיפות

לכל החוקים והתקנות הרלוונטייםÆ זאת ועוד¨ המחקר אושר על ידי הועדה האתית

 Æבבית החולים שבו נערך המחקר

כל משתתף במחקר יחזור לביקורי מעקב 
Æלמשך שנתיים לפחות לאחר הניתוח

השתתפות במחקר



שימוש בשתל ה≠ ™Agili-C עשוי לסייע לך בריפוי הסחוס 

והעצם¨ אולם לא ניתן להבטיח זאתÆ המידע שיאסף במהלך 

המחקר יוסיף לידע הרפואי הקיים ועשוי לעזור בטיפול 

Æבמחלות סחוס ועצם בעתיד

יתרונות אפשריים למשתתפים במחקר



תהליך ההשתלה
סיכונים אפשריים

למשתתפים במחקר
©רשימה חלקית®

שבר¨ חוסר יציבות או התרופפות השתל ≠ יכולים להוביל 
לכשל בטיפול ולניתוח נוסף

שבר בעצם

היווצרות ציסטה בעצם

הצטברות נוזלים בברך הגורמת לכאבים

כאב

 Agili-C™≠הרופא ימקם את שתל ה
Æבתוך הברך

מידע נוסף לגבי היתרונות והסיכונים 
 Agili-C™ ≠בהשתתפות במחקר הקליני של ה
ניתן למצוא בטופס ההסכמה של המחקר או 

Æאצל הרופא המטפל



The Future of Joint Repair
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 clinical@cartiheal.com

www.cartiheal.com

אזהרה∫ זהו שתל ניסיוניÆ מוגבל לשימוש 
Æבמסגרת מחקר קליני בלבד


