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Histopathological changes in joint capsule and articular cartilage after osteochondlalstorcd allogtaft
implantation in sheep

Summary

The purpose of the study was to eva|uate histopathological changes in joint capsule and articular cartilage
twelve mońths after a single osteochondral stored allograft implantation. Six sheep were used for the study.
The surgeries of osteochondral allografts were conducted with Osteochondral Autograft Transfer System
sets. Radiological and arthroscopic examinations were performed before the osteochondral allograft trans-
plantation inill sheep, and no pathological changes were found. A strong incorporation of the osteochondral
plug into the recipient tissue was ascertained in the conducted histopathological studies of articular cartilage
taken from the recipient site and obtained from the stored osteochondral allograft. There was no development
ofpathological changes in the articular carti|age on the operated joint and transplanted ptug that could be the
aftermath of grafting material. The results of the presented study indicate the lack of a biological answer for
the developmónt of pathological changes either from the recipient cartilage or from articular cartilage of the
graft in the twelve month period after transplantation.
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Tkanka chrzęstna szklista charakteryzuje się od-
miennym sposobem gojenia w porównaniu z innymi
tkankami organizmu. Chondrocyty chrząstki stawowej
wraz zukończeniem wzrostu osobniczego tracą zdol-
ność proliferacji. Ponadto brak ochrzęstnej powoduje,
że chrząstka stawowa nie zawiera komórek chondro-
gennych, ktore pod wpływem bodźców mogłyby róż-
nicować sięw chondroblas§. Stan taki implikuje nie-
mozność samoistnego gojenia się ubytków chrząstki.
Następstwem uszkodzeń chrząstki stawowej jest na-
rastający bol, pogłębiająca się kulawizna, aw konsek-
wencj i po stępuj ący proces zapalno-z:wyrodnieniowy
stawu.

Pierwsze proby wykorzystan ia pr zeszczepów ko st-
no-stawowych w leczeniu uszkodzonej chrząstki sta-
wowej przeprowadzono u człowiek a na początku XX
wieku (3). Jednak w okresie ostatnich dwudziestu lat
nastąpił intensywny rozwój badań nad opracowaniem
skutecznej metody chirurgicznego leczeni a zmtan cho,
robowych chrząstki stawowej (I,4,7,9, 10). Jedną
z metod leczenia ubyków chrząstki stawowej jest tech-
nika operacyj ne go pt zeszczępieni a b 1o c zków chrzęst-
no-kostnych.

Problematyk a le częnia uszko dzeń chrz ąstki stawo -
wej u zwierząt jest stosunkowo nowym zagadnieniem
badawczym. Stosowane w klinice dlżych i mĄch
zw ier ząt l e c z eni e z achow aw c ze z wykorzy stani em l e -

ków z grupy chondroprotektorów (Arthroflex, Cani-
viton, Cosequin) nie przynosi satysfakcjonujących
rezultatów. Nieliczne praktykowane w weterynarii
metody lęczenia chirurgiczne go sprowadzaj ą się do o d-
słonięcia warstwy podchrzęstnej kości w celu pobu-
dzenia wypełnienia ubytku chrząstki stawowej chrząst-
ką włoknistą. Nowoczesną techniką chirurgicznej te-
r aptt zmian chorob owy ch chrz ąs tki stawowej zw ier ząt
jest transplantologia chrzęstno-kostna, z niewielkim
ryryktemodpowiedzi ze strony układu immun ologtcz-
nego biorcy. Reakcja stawu po wykonanym zabtegu
chirurgicznym jest małopoznana, dlatego celowe wy-
daje się wykonanie badań histopatologicznych chrząst-
ki stawowej itorebki stawowej biorcypo zabiegutrans-
plantacj i allo genicznych przechowyw anych przeszcze-
pów chrzęstno-kostnych.

Przedmiotem podjętych badań była ocena zmlan
histopatologtcznych w chrząstce i torebce stawowej
po zastosowaniu przechowywanych allogenicznych



ptzeszczepów chrzęstno-kostnych po dwunasfu mie-
siącach od operacj i przęszczępienia.

Mateilał imetody
Badania przeprowadzono u klinicznie zdrowych owiec,

6 sztuk, rasy merynos polski, obojga płci, w wieku od 1 do
żIat, o masie ciała od 35 do 50 kg po uzyskaniu akceptacji
proj ektu badawczego przez Loka7ną Komisj ę Ety czną do
Spraw Doświadcze ń na Zwierzętach.

W badaniach dokonano trarrsplantacji pojedynczych al-
logenicznych przechowywanych przeszczepow chrzęstno-
-kostnych w doświadczalnl,e wytworzony ubytek chrzęst-
ny sięgający do warstwy podchrzęstnej kości. Materiał do
przeszczepów pobrano od dwóch owiec, który przechowy-
wano jedną dobę w toztworzę 50ń gentamycyny i płynu
Ringera w temperaturzę 4"C. Na dobę przed operacją
u wszystkich owiec przeprowadzono badania radiologicz-
ne i artroskopowe obu stawów kolanowych. Po up§rvie 24
godzin dokonano przeszczepienia poj edynczy ch przecho-
wywanych allogenicznych bloczków chrzęstno-kostnych
w część obarczaną stawu kolanowego na stronie bocznej
kĘkcia kości udowej. U wszystkichzwterząt operacje wy-
konano na kończynie miednicznej prawej. Zabiegi opera-
cyjne wykonano techniką chirurgiczną OATS - Osteochon-
dral Autograft Transfer System.

Operacj e pob ierania przeszczep ów chrzęstno -ko stnych,
atakże transplantację i wypełnianie ubytków chrząstki sta-
wowej stawu kolanowego wykonano przy lżyciu specjali-
stycznego instrumentarium operacyjnego firmy Arthrex
(USA).

Ocenę zmian morfologicznych w chrząstce i torebce sta-
wowej po zastosowaniu allogenl,czny ch przechowywanych
przeszczepów chrzęstno-kostnych wykonano badaniem
histopatolog lcznym, Wycinki do badania histopatologicz-
nego pobierano bezpośrednio po eutanazji owiec wykona-
nej po upływie 12 miesięcy od operacji. Wycinki chrzęst-
no-kostne byĘ pobierane za pomocąpiĘ oscylacyjnej, a po-
brany materiał badaw czy obejmował zatówno pTzęszczep,
jak i otaczajasą pr zeszczep tkankę chrzęstno J<o stną bior-
cy. Jednocześnie pobierano wycinki torebki stawowej ope-
rowanego stawu, Wycinki chrzęstno-kostne i torebki sta-
wowej utrwalano przez okres 7 dni w l)ońrcztworze bufo-
rowanej formaliny (pH 7,4). Wycinki chrzęstno-kostne

odwapniano elektrolitycznie w płynie Romeisa, następnie
zatapiano w bloczki parafinowe. Uzyskane skrawki mikro-
tomowe barwiono hematoksylinąi eozyt,lą. W sporzalzo-
nych preparatach histopatolog iczny ch oceniano zmiany
morfolo giczne w obrębi e przeszczepi one go bloczka chrzęst-
no-kostnego i graniczącej zptzeszczepem chrząstki bior-
cy, natomiast w torebce stawowej oceniano błonę mazio-
wąi otaczaja.cą tkankę łączną.

Wyniki iomówienie
U wszystkich owiec przed wykonaniem zabiegl

w szczepianta przeszczepów chrzęstno-kostnych bada-
niem arhoskopowym stwierdzono prawidłową chrząst-
kę stawową stawów kolanowych. Również badaniem
radiologicznym nie wykazano zmian chorobowych
w stawach kolanowych.

W doświadczeniu uzrto do przeszczepów bloczków
chrzęstno-kostnych, które pobielano z prawidłowej,
zdrowej chrząstki stawowej, z powierzchni nieobar-
czanęj kĘkcia kości udorł,ej.W czasię dokonywania
transplantacj i miej sce wprowadzenia przeszczepu 1 ję-
go okolica nie wykazyr;vĄ makroskopowo żadnych
zmian chorobowych. B adaniem klinicznym przepro -
wadzonym po 12 miesiącach od wykonanta zabiegu
stwierdzono prawidłowe funkcjonowanie motoryczne
operowanej kończyny.

WsporządzonychpIęparatachhistopatologtcznych
z wycinków pobranych od wszystkich operowanych
owiec stwierdzono na powierzchnt chrzęstnej prze-
szczepionychallogenicznychprzechowyrvanychblocz-
ków chrzęstno-kostnych prawidłową tkankę chrzęst-
ną szklistą w której komorki chrzęstne układĄ się
kolumnowo. Zespolenie powstałe pomiędzy tkanką
chrzęstno-kostną biorcy a przęszczępionym bloczkiem
byłobardzo mocne (ryc. 1). U dwoch owiec stwier-
dzono w obrębie przeszczępionego bloczku ognisko-
wo występującą tkankę chrzęstną w której chondro-
cly nie układały się kolumnowo, a w powstających
beleczkach kostnych występowała zwiększoną reso{p-
cja zatokowa (ryc.2). W obrębie części kostnej prze-
szczepu p owstały dobr zę wykształc o ne, Ie cz o r ó żnej
grubościiróżnokształtnębęIęczkikostrre,którełączyĘ

*

Ryc. 1. Prawidłowe beleczki kostne
(strzałki) oraz chrząstka stawowa z ko-
lumnowo układającymi się chondrocyta-
mi w przeszczepionym bloczku chrzęst-
no-kostnym. Barwienie HE. pow. x 120

Ryc.2. Ogniska tkanki chrzęstnej (strzał-
ki) z bezładnie ułożonymi chondrocyta-
mi oraz zwiększona resorpcja zatokowa
w beleczkach kostnych. Barwienie HE.
pow x 120

+

Ryc. 3. Prawidłowe, różnokształtne be-
leczki kostne (gwiazdki) w kostnej części
bloczka przeszczepu oraz połączenie
tkanką włóknistą (strzałki) z tkankami
biorcy. Barwienie HE. pow. x l20

*



Ryc. 4. Bardzo mocne połączenie prze- Ryc. 5. Nacieki komórkowe (strzałki)
szczepionego bloczka w obrębie chrząst- i rozplem synowiocytów w torebce sta-
ki i powstawanie prawidłowej beleczki wowej. Barwienie HE. pow. x 120
kostnej (strzałka). Barwienie HE. pow.
x 120

się z tkanką kostną biorcy pasmami tkanki łącznej
włóknistej (ryc. 3). Tkanka łącznawłóknista nie wy-
stępowała w obrębie części chrzęstnej bloczka, gdzie
ze sp o lenie z tkankami biorcy było b ar dzo silne (ryc. 4).
Badaniem mikroskopolvym błony maziowej stwier-
dzono prawidłowy obraz morfologiczny LL 4 owiec,
natomiast u dwóch stwierdzono zapalenie torebki sta-
wowej i rozplem komórek synowialnych (ryc. 5). Ota-
czająca tkanka łączna była objęta obrzękiem i nacie-
kiem komórek limfocytarnych lub makrofagów, które
grupowĄ się w postaci niewielkich skupisk,

Uzyskane wyniki badania histopatolo gicznego
wskazują na batdzo dobre wbudowanie allogenicz-
nych, przechowywanych jedną dobę przeszczepow
chrzęstno-kostnych w środowisku tkanki chrzęstno-
-kostnej biorcy. Struktura histopatolo giczna beleczek
kostrrych przeszczepu i biorcy była prawidłowa u wszyst-
kich badanych owiec. U operowanychzwterząt w ba-
daniu histop atologicznym nie stwierdzono zmianzwy-
rodnieniowych w obrębie tkanki chrzęstnej, pod-
chrzęstnej i kostnej biorcy i dawcy. Stwierdzony
u dwó ch owi e c stan zap alny błony maziowej mó gł byó
reakcjąna interwencję chirurgiczną lub na zastosowa-
ny do szycia torebki stawowej materiaŁ chirurgiczny.
Nie można także wykluczyć reakcji immunologtcznej
nauĄĘdotransplantacjiallogenicntymateiałchrzęst-
no-kostny. Jednakze brak nasilających się zmian his-
topatologicznychw obrębie chrząstki kości moze wy-
kluczac ewentualność powstania stanu zapalnego
w obrębie torebki stawowej na skutek zastosowanego
pIzęszczepu allogenicznego. U wszystkich owiec nie
stwierdzono reakcj i odrzucenia p tzeszczepiony ch, prze-
chowyłvanych j edną dob ę b 1o czków allo ge niczny ch.

Przechowywanie allogen icznego matęriŃu chrzęst-
no -ko strre g o s tanowi prz e dmi ot lic zny ch b adań. Kwan
i wsp. (5) donosili o braku jakichkolwiek zmianhisto-
p ato lo gicznych chrząstki szkli stej biorcy i prze szcze -
pow po zastosowaniu allogenicznych bloczków
chrzęstno-kostnych przechowyłvanych przez 28 dni
w temperaturze 4"C. Kiefer i wsp. (6), Schachar i wsp.
(II,I2), McAllister i wsp. (8) wykazali, że odpowied-
nte przechowl.wanie chrząstki stawowej zapobtega

utracie ptzęz chrząstkę szklistą jej
wartości biochemicznych i nie skut-
kuje rozwoj ęm zmtan histopatolo-
gicznych. Szesnastoletni okres ob-
serwacji po leczeniu ubytków
chrzęstnych kości skokowej u ludzi
allo geniczn5lmi bloczkami chrzęst-
no-kostnymi przedstawili Gross
i wsp. (2). Uzyskanęprzez autorów
długoterminowe wlmiki potwierdza-
j ą skuteczność leczeni a zmian cho-
robowych chrząstki stawowej allo-
przeszczępami chrzęstno-kostnymi
ibr ak zmianhistopatolo gicznych po
ich zastosowaniu.

Wyniki własnych badań histopa-
tologicznych chrząstki stawowej ptzeszczępionego
materiału i grantczącej z przeszczepęmchrząstki bior-
cy, atakże błony maziowej torebki stawowej po okre-
sie 12 miesięcy od zabieguchirurgicznego transplan-
tacj i alloge niczny ch, przechowywanych j edną dobę
bloczków chrzęstno-kostnych, nie wykazaĘ istotnych
zmian w badanych tkankach, Ponadto stwierdzono
mocne wbudowanie się przeszczepu w chrząstkę sta-
wową biorc y or az br ak zmian chorob owych mo gących
powstać po zastosowaniu materiału allogenicznego
w okresie 12 miesięcy po operacji. Mozna lznać, że
jest to skuteczna ibezpieczna metoda lęczenia głębo-
kich ubytków w chrząstce stawowej.
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