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caililage injuties in animals - a review of healing techniques
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Zmiany chorob owe chrz ąstki stawowej dotyczą du-
żej liczby zwterząL Chrząstka stawowa dorosłych
zwterząt po siada niewielkie zdolno ści do re generacj i.
Chrząstka szklista pokrywa powierzchnie stawowe
kości w stawach maziówkowych.Urazy, stany choro-
b owe prow adzą do zmtan zwyro dni eniowych chrząst-
ki i rozwoju osteoartrozy. Jest to wynikiem niskiej wro-
dzonej zdolności chrząstki stawowej do naprawy.
Chrząstka stawowa wykazuje nietypową odpowiedź
na Lltazy, ponieważ nie jest unaczyniona, nie ma na-
czyń limf aty czny ch, a chondro cyty s ą wyj ątkowo o d-
porne na niedotlenienie.

Klasyczna odpowiedz tkanek na uszkodzenie ma-
nifestuje się zapaleniem, marlwicą a potem regenera-
cją. W przypadku chrząstki stawowej przedstawiony
sposób odpowiedzi tkanek flauraznie występuje. Spo-
sób regeneracji chrząstki stawowej zależy odwielkości
or az r ozle gło ści urazu. W związku z tym wyr óżniane
są następuj ące postacie uszkodzenia chrząstki stawo -
wej: powierzchowna (płytka), drĘąca do podchrzęst-
nej warstwy kości (głęboka), zmiażdżęnie lub wkli-
nowanie w kość.

P owierzchowne us zko d zenie cllr ząstki stawowej ( do
tzw. streĄz falistej) jest częstym obrażeniem. Zuwagi
na brak naczyń krwionośnych nie ma miejscowego
krwawienia, krwiaka, strupa włóknikowego czy tkan-
ki ziaminowej. Faza zapalna gojenia jest całkowicie
nieobecna. Chondrocyty w poblizu miejsca uszkodze-
nia dzieląsię i intensywnie tworząkomponenty ma-
aqzy. Ta wzmożona aktywność metaboltczna trwa
około 2 tygodni i czas ten nie przedłuża się nawet wte-
dy, gdy ilość nowo powstałych włókien chrząstki sta-
wowej jest zbyt mała by wypełnić ubytek. Nie jest do
końca jasne, czy opisana powierzchnia uszkodzenta

chrząstki możębyć, czy teżnle, miejscem pożntejsze-
go rozwoju zapalenia kostno-stawowego.

Głębokie uszkodzenie chrząstki, które penetruje do
tkanki ko stnej, może u s zko dzi ć naczy nia krwi ono śne.
Takie miejscowe krwawienie powoduje powstanie
krwiaka, który ulega przemianom do tkanki ziarnino-
wej, wypełniającej ubytek chrząstki l czasem przę-
kształcającej się w chrząstkę włóknistąnie posiadają-
cą jednak tak doskonałej funkcji amortyrującej jak
chrząstka szklista (4, 15, 24).

Nietypowa odpowiedź chrząstki stawowej na uszko-
dzenie, jak również duże trudności w efektywnym spo-
sobie jej terapii, zrodzlŁy potrzebę oplacowania sku-
tecznych metod jej lęczęnia. Szeroki wachlarz metod
terap ii chrząstki stawowej naj o gó lni ej można p o dzte'-
lic na techniki nieoperacyjne i operacyjne.

Metody leczenia zachowawczego
chtząstki stawowej

Do metod nieoperacyjnego leczenta zmian choro-
bowych chrząstki stawowej zaltcza się: fizykoterapię,
fi zj oterapię, Ieczenie farmakolo g icznie. W zakresi e
leczenia zachowaw czego, j akim j est f,rzykoterapia,
przy datno ś c klini c zn ą znalazły : s tymul a cj a elektry cz -

na, stymulacja laserowa i krioterapia QĄ. Fizjotera-
pia u zwierzątto głownie masaże mięśni, wykonywa-
nie ruchów biemych, pływanie (12). W ostatnim okre-
sie czasu, lkazało się wiele publikacji naukowych
opisuj ących kliniczne zastosowanie środków fanna-
kolo gicznych usprawniaj ących metabolizm chondro-
cytów (tzw. chondroprotektory), zawteralących gluko-
zo amino glikany, siar czan chondroiłny, kwas hi aluro -.

nowy, W fazie doświadczeń sąpróby z zastosowaniem
czynników wzrostowych j ak transformuj ący czynnik



wzrosfu - B1, insulinopodobny czynnik wzrostu - 1,
fi brob lasĘc zny czy nnikwzro stu, B MP - b one morpho -
genetic protein (5,6,16,23,24). Cuevas i wsp, (6) opi-
s ali p obudz aj ąc e działani e fibrob l asĘc zn e go c zynnlka
wzrostu w leczeniu 2-milimetrowego ubytku chrzęst-
nego na terenie stawu kolanowego u królików. Wyka-
zano również,że jednorazowe podanie dostawowe trans-
forrnującego czynnika wzrostu - BI,pobudzaw chrzą-
stce stawowej syntezę proteoglikanów (5). Wielokrot-
ne iniekcje tego czynnikaprowadziĘ do stanu zapalne-
go torebki stawowej i tworzenia się osteofitów, Okaza-
ło się również, że bezpośrednię mieszczenie czynni-
ków wzrostu w miejscu ubytku chrząstki stawowej ma
bardziej korzystny efekt niZ podanie dostawowe (16).

Do grupy środków farmakologiczny ch stosowanych
doświadczalnie w leczeniu zmian chrząstki stawowej
należy zaltczyc metody enzymaĘczne zuĘciem tryp-
syny i chondroiĘnazy. Zaobselwowano, że po uĘcilt
trypsyny i chondroitynazy u królików zę zmianami
chrząstki stawowej dochodziło do wlpełniania ubytków
chrzęshrych komórkami mezenchymalnymi (I7, 2I, 24).

Leczenie zachowawczęmoże być stosowane w po-
czątkowym okresie choroby zwyrodnieniowej, opoź-
nia jej rozwój, zmniejsza odczuwanię przez zwieruę
bólu, nie pozwala jednak na skutecznąnaprawę uszko-
dzonej chrząstki stawowej.

Niedosyt kliniczny i umiarkowana skuteczność te-
r ap euĘ czna Ieczenia zachowawcze go wymo gły wi e -
lotorowy r ozw ój lic zny ch te chnik op eracyj nych.

0peracyjne metody leczenia chząstki stawowej
Chirurgic zne meto dy lę częnia zmian chorob owych

chrząstki stawowej oparte są na miejscowym \\ypeł-
nieniu ubytku, bądź transplantacji komórek lub tka-
nek przywracających ciągłość uszkodzonej chrząstki
stawowej. Do grupy technik, których celem jest sty-
mulacja do wypełnienia w miejscu ubytku chrząstki
stawowej, zaltcza się: usunięcie warstwy podchrzęst-
nej kości (spongializacja), nawiercenie warstwy pod-
chrzę stnej, terapeuĘczne mikrozłamania warstwy pod-
chrzęstnej ( 1 5, 1 8, 22, 24, 27). Zadnaz wymieniońych
technik operacyjnych nie odtwarza prawidłowej
chrząstki stawowej szklistej. W każdym przypadku
efektem wymienionych metod jest powstanie tkanki
włóknisto-chrzęstnej nie posiadaj ącej prawidłowych
właściwości biologicznych, a co się z tym wiąże nie-
wielkiej odporności na ucisk mechaniczny jaki wystę-
puje w stawie. Pozytywne wyniki leczenia chrząstki
stawowej kości nadgarstka tr?eciej u koni daje chirur-
giczne opracowanie chrząstk| wTaz z nawierceniem
płytki podchrzę stnej (3 2). Poczynione na przestrzeni
kilku lat obserwacje kliniczne potwierdziły fakt, Ze
techniki op eracyj ne z naw ier c aniem pĘtki podchrzę st-
nej nie stymulujątworzeniasię chrząstki szklistej, jak
ma to miej s ce w przypadku kólików doświadc zalnych,
Brak regeneracji chrząstki s.zklistej po zabtegach. na-
wiercania czy spongialtzacjt sprawia, że wymienione
techniki mają ograniczone zastosowanie u koni (23,
27 ). Efektemklinicznym opisywanych technik napraw-

czych jest okresowe zniesienie dolegliwości bólowych,
natomiast przywrócenie pełnej sprawności ruchowej
jest często niemożliwe.

D-gą grupę metod chirurgicznego leczenia zmtan
chorobowych chrząstki stawowej stanowią techniki
polegające na transplantacji komórek lub tkanek przy-
wracaj ących ci ągło śó uszkodzonej chrząstki stawowej .

Próby rekonstrukcji uszkodzonej chrząstki stawowej
z ltżyctem przeszczepów kostno-stawowych zostały
podjęte na początku XX w. Wówczas to Lexer w
1925 r., w celu przywrócenia ciągłości uszkodzonej
chrząstki stawowej dokonał przeszczępu tkanki
chrzęstno-kostnej pobranej ze zwłok (18).

Doświadczalnie jak i klinicznie do transplantacji
naprawczej u zwierząt wykorzystywane są: okostna,
ochrzęstna, autologic zne t allo geniczne przeszczępy
chrzęstno-kostne, autologiczn e pTzęszczępy chrzęst-
ne, namnożone in vitro auto i allogeniczne chondro-
cyty, autotransplantacj e komórek mezenchymalnych
(8,9,26, 32-34). Wielu autorów w badaniach ekspe-
rymentalnych na królikach opisywało odbudowę ubY-
ku chrząstki szklistej po zastosowaniu przeszczepu
okostnowego jak i ochrzęstnego (1, 7). Porównanie
chondro geniczne go potencj ału p rzeszczep ów oko stno-
wych z przęszczepami ochrzęstnej w leczeniu ubyt-
ków chrząstki stawowej u koni wykazaŁo, że ubytki
chrząstki wypełniały się chrząstką szklistą częściej w
przęszczepach z uży ciem okostnej (3 5).

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych opracowano technikę operacyjną pIzywtaca-
jącąciągłośc i sprawność chrząstki stawowej przylży-
ciu metody przęszczepiania allogenicznych i autolo-
gi cznych bloczków chrzę stno-ko stnych (I9, 20, 22, 23,
25,30), W początkoł\rym okresie stosowania technik
z uży ciem pr ze szczepów chrzę stno -ko stnych wystę -
powały problemy z umocowaniem przeszczepu. Pro-
blem zostałrozwiązany wraz z wprowadzeniem tech-
niki mozaikplastyki. tj. stosowania cylindrycznych
przęszczepów o odpowiedniej średnicy i sposobie ich
osadzania w ubytku (13). W opisywanej technice,
materiał do przeszczepu pobierany może być z most-
ka, kości nadgarstka lub tej części chrząstki stawowej,
która położona jest w części nię obarczanej stawu (2,
22, 23, 28-30). Zaletą stosowania przęszczępow
chrzęstno-kosbrych j est możliwość pokrycia ro zlegĘ ch
i głębokich ubytków chrzęstnych.

Kolejnym krokiem w leczeniu zmtan chorobowych
chrząstki stawowej było zastosowanie autologicznych
przeszczepów chondrocytów (3, 4). Zabteg leczenia
zmian chrząstki stawowej z użyciem chondrocytów
polega na uprzednim opracowaniu ubytku, pobraniu
własnej chrząstki z nie obciĘanej okolicy stawu, en-
zymatycznym uwolnieniu chondrocytów z maclęrzy
komórkowej, namnozeniu w hodowli komórkowej,
pokryciu ubytku okostną a następnie wstrzykiwaniu
namnozonych chondro cytów p o d pr zy szytą oko stną.
Wyniki badań przęprowadzonych u koni z użyciem
namnozonych chondrocytów w leczeniu lrazów
chrząstki zdająsię potwierdzać pozytywne efekty uzy-



skane p odczas lę czenia zmian chorob owych chrząstki
stawowej u ludzi. Dodatkową zaletąstosowania prze-
szczępow własnych chondrocytów jest brak reakcji
odrzucenia przęszczępu ze strony układu immunolo-
gIcznego. Kliniczne wykorzystanie chondroc7Ąow zna-
lazło zastosowanie w leczeniu zmlan osteochondritis
dissecans (OCD) u koni (23). Niedogodnościąużycia
chondrocytów jest fakt, że komórki te nie mają zdol-
ności pobudzania gojenia się warstwy podchrzęstnej
kości. Jest to istotne w tych przypadkach, kiedy ubyt-
ki chrząstki stawowej penetrują do warstwy pod-
chrzęstnej kości (14, 24). Próbąlęczęnia głębokich
ubytków było wykorzystanie komórek mezenchymal-
nych (24,31). Wykazano, że te multipotencjalne ko-
mórki pobrane ze szpiku kostnego usprawniają goje-
nie się urazów chrząstki szklistej. W badaniach do-
świadczalnych na psach, opisano wyniki terapii 10-
milimetrowych ubytków chrząstki, które zostały pod-
dane leczeniu autolo gic znym ptzeszczępęmistoĘ gąb-
czastĄ kości (11). Efektem zastosowania istoty gąb-
czastej było chrzęstne wypełnienie ubytku. W klinice
zastosowanie komórek mezenchymalnych w leczeniu
ubytków chrząstki u koni nie zyskało większej przy-
datności. Główne bariery to trudności w szybkim na-
mnozeniu odpowiednio dużej ilości komórek do prze-
szczęply prob lemy moralno -humanitarne w p ozyska-
niu materiaŁu od zwierząt młodych, których komórki
cechują się większym potencjałem do podziałów niż
zw ter ząt dojr zały ch (23) .

Aktualnie w ortop edii weterynaryj nej kliniczne za-
stosowanie w leczeniu ubytków chrzęstnych znalazŁa
technika mozaikplastyki (OATS - Osteochondral Au-
tograft Transfer System) z użyciem cylindrycznych
ptzeszczepów chrzęstno-kostnych. Metoda ta jest co-
raz powszechniej wykorzystyłvana w leczeniu zmian
chorobowych chrząstki stawowej u koni, a kilkuletnie
obserwacje kliniczne zwierząt poddanych tego typu
zabie gowi potwierdzaj ą wysoką skuteczność tej tech-
niki naprawczej (2, 15, 18, 22-24,29, 30).

Należy o czekiwać, żę wr az z kltntcznąweryfikacj ą
metod leczenia chrząstki stawowej u koni, następnym
zwterzęciem, u którego podjęte zostaną próby lęcze-
nia zmian chorobowych chrząstki stawowej będzie
pies. U ludzi w terapii ubytków chrząstki stawowej
klinicznie stosuje się mozaikplastykę, przęszczępy
chondro cy,tów, nawiercenie warstwy podchrzę stnej, te -

r ap euty c zne mikro złamani a war stwy p o dchrz ę s tnej .
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