
Περίληψη

Σκοπός της εργασίας. Οι μέθοδοι πειραματικής πρόκλησης οστε-
οαρθρίτιδος σε πειραματόζωα αφενός αποτελούν ακρογωνιαίο 
λίθο στην προσπάθεια διερεύνησης της αιτιολογίας και των παθο-
φυσιολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην εξέλιξη της πά-
θησης και αφετέρου αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη μελέτη 
νέων και παλαιότερων μεθόδων θεραπευτικής αντιμετώπισης της 
πάθησης. Σκοπός της συγκεκριμένης πειραματικής μελέτης είναι 
η παρουσίαση μιας νέας πρωτότυπης μεθόδου πρόκλησης οστεο-
αρθρίτιδος γόνατος (κατόπιν εγχειρητικής δημιουργίας αστάθει-
ας) σε κονίκλους.

Υλικό και μέθοδος. Στη μελέτη εντάχθηκαν συνολικά 18 σκελε-
τικά ώριμοι θηλυκοί λευκοί κόνικλοι Νέας Ζηλανδίας, ηλικίας ενός 
έτους. Η σκελετική ωριμότητα των πειραματοζώων διαπιστώθηκε 
ακτινολογικά και το πειραματικό πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε 
ήταν το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Η προσπέλαση του γόνατος 
ήταν η τυπική έσω παραεπιγονατιδική και ακολουθούνταν από 
πλήρη διατομή του προσθίου χιαστού συνδέσμου, πλήρη αφαίρεση 
του έσω μηνίσκου και ημιδιατομή του έσω πλαγίου συνδέσμου του 
γόνατος. Η θυσία των πειραματοζώων πραγματοποιήθηκε έπειτα 
από ένα, δύο και τρεις μήνες μετά την αρχική επέμβαση και κάθε 
φορά σε μια τυχαία επιλεγμένη ομάδα αποτελούμενη από έξι κονί-
κλους. Η αξιολόγηση της ύπαρξης οστεοαρθρίτιδος έγινε μακρο-
σκοπικά, με ψηφιακή φωτογράφιση και ανάλυση σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, με ακτινολογικό έλεγχο, με αξονική υπολογιστική το-

Παρουσίαση νέας πειραματικής 
μεθόδου πρόκλησης οστεοαρ-
θρίτιδος γόνατος σε κονίκλους

Μαργαρίτης Ι. Κύρκος1,
Κυριάκος Α. Παπαβασιλείου1, 
Ευστάθιος Ι. Κενανίδης1,
Αναστασία Κομνηνού2,
Φάρες Η. Σάιεχ1,
Γεώργιος Α. Καπετάνος1

1.  Γ' Ορθοπαιδική Κλινική Ια-
τρικής Σχολής Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονί-
κης «Παπαγεωργίου»

2.  Κλινική Ζώων Συντροφιάς - Μο-
νάδα Χειρουργικής, Κτηνιατρι-
κή Σχολή Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης

Λέξεις ευρετηρίου:  πειραματική μέθοδος, κόνικλοι, πρόκληση οστεο-
αρθρίτιδος γόνατος

Η εργασία υποβλήθηκε προς βράβευση ως προφορική ανακοίνωση στο 28ο Συνέδριο της Ο.Τ.Ε.Μα.Θ.



μογραφία, με μαγνητική τομογραφία και με ιστο-
λογική εξέταση.  

Αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη μέθοδος πρό-
κλησης οστεοαρθρίτιδος αποδείχθηκε επιτυχής σε 
όλες τις περιπτώσεις και επιπλέον διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων (των οποί-
ων η βαρύτητα παρουσίαζε σταδιακή επιδείνωση 
σε όλους τους δείκτες αξιολόγησης) ήδη από τον 
πρώτο μήνα μετά την επέμβαση. 

Συμπεράσματα. Η συγκεκριμένη νέα πειραματι-
κή τεχνική είναι μια απλή, ασφαλής και αποδεδειγ-
μένα επιτυχής μέθοδος πρόκλησης οστεοαρθρίτι-
δος γόνατος  σε κονίκλους.

Εισαγωγή

Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) αποτελεί τη συχνότερη 
παθολογική κατάσταση των αρθρώσεων, ιδιαίτερα 
ατόμων που έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας 
και είναι δεύτερη σε συχνότητα, μετά τα καρδιο-
λογικά προβλήματα, αιτία ανικανότητας σε άτομα 
ηλικίας άνω των 50 ετών (Felson 2006, Goldring 
και Goldring 2006, Arden και Nevitt 2006).  Το 
80% των ατόμων που πάσχουν από ΟΑ εμφανίζει 
κάποιου βαθμού περιορισμό δραστηριοτήτων και 
το 25% από αυτούς δε μπορεί να πραγματοποιήσει 
βασικές λειτουργίες της καθημερινής ζωής (WHO 
2003). Η ΟΑ είναι λοιπόν ένα σύγχρονο ιατρι-
κό–κοινωνικό–οικονομικό πρόβλημα με μεγάλη 
συχνότητα εμφάνισης στις μέρες μας.

Ακρογωνιαίο λίθο στη προσπάθεια διερεύνησης 
τόσο της αιτιολογίας και των παθοφυσιολογικών 
μηχανισμών που εμπλέκονται στην εξέλιξή της πά-
θησης, όσο και στη μελέτη νέων και παλαιότερων 
μεθόδων θεραπευτικής αντιμετώπισής της, αποτε-
λούν οι μέθοδοι πειραματικής πρόκλησής της.  

Στη συγκεκριμένη πειραματική μελέτη παρου-
σιάζεται μια νέα πρωτότυπη μέθοδος πρόκλησης 
οστεοαρθρίτιδος (κατόπιν εγχειρητικής δημιουρ-
γίας αστάθειας) σε κονίκλους.

Υλικό και μέθοδος

Στην πειραματική αυτή εργασία συμπεριλήφθη-

καν σκελετικά ώριμοι θηλυκοί λευκοί κόνικλοι 
Νέας Ζηλανδίας, ηλικίας ενός έτους και μέσου 
σωματικού βάρους πέντε kgr (± 500 gr). Η σκελε-
τική ωριμότητα των πειραματοζώων διαπιστώθη-
κε ακτινολογικά. 

Όλα τα πειραματόζωα, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
πειράματος διαβίωναν σε κλωβούς διαστάσεων 
50 cm x 110 cm x 50 cm. Η θερμοκρασία του χώ-
ρου κυμαινόταν από 18º-21ºC, η σχετική υγρασία 
ήταν 50-60%, ο κύκλος ημέρας-νύκτας ήταν από 
0600 έως 1800, ενώ υπήρχε αλλαγή του αέρα του 
περιβάλλοντος 15 φορές την ώρα.  Είχαν ελεύ-
θερη πρόσβαση σε τροφή και νερό βρύσης.  Η 
τροφή την οποία λάμβαναν ήταν κροκέτες ζωο-
τροφής (παραγωγής της Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ζωoτροφών, ΕΛ.ΒΙ.Ζ., Πλατύ Ημαθίας) που πε-
ριείχαν 14% πρωτεΐνη, 7% λίπος, 15% κυτταρίνη 
και 1-1,2% ασβέστιο και φώσφορο.

Η προνάρκωση των πειραματοζώων γινόταν με 
ενδομυϊκή χορήγηση διαζεπάμης, ενώ η αναισθη-
σία επιτυγχανόταν με χορήγηση κεταμίνης (25 
mg/xβσ) και μιδαζολάμης (5 mg/xβσ). H παρα-
κολούθηση των ζωτικών σημείων του πειραμα-
τοζώου, κατά τη διάρκεια της αναισθησίας, γινό-
ταν με τη χρήση ειδικού μηχανήματος ελέγχου 
(monitor).

Υπό γενική αναισθησία με ανθρώπινη λαρυγγι-
κή μάσκα βρέφους (Εικόνα 1), πραγματοποιού-
νταν κουρά του δεξιού οπισθίου άκρου του ζώου 
(Εικόνα 2) και ξύρισμα στην ευρεία περιοχή του 
γόνατος. Ακολουθούσε αντισηψία της περιοχής 
με χρήση αφρίζοντος αντισηπτικού γλυκονικής 
χλωρεξιδίνης (Hibitane) (Εικόνα 3) και διαλύ-
ματος ιωδιούχου ποβιδόνης (Betadine 10%) (Ει-
κόνα 4). Τέλος, με τοποθέτηση αποστειρωμένου 
χειρουργικού ιματισμού δημιουργούνταν άσηπτο 
χειρουργικό πεδίο (Εικόνα 5) . 

Με το πειραματόζωο σε ύπτια θέση πραγματο-
ποιούνταν έσω παρεπιγονατιδική τομή δέρματος 
(Εικόνα 6 και Εικόνα 7) και στη συνέχεια διάνοι-
ξη του θυλάκου (Εικόνα 8). Ο πρόσθιος χιαστός 
σύνδεσμος (Εικόνα 9) απομονωνόταν με μικρό 
κυρτό άγκιστρο (hook) και με χρήση κυρτού χει-
ρουργικού μαχαιριδίου (νυστέρι Νο 12), γινόταν 
πλήρης διατομή του (Εικόνα 10). H επιβεβαίω-
ση της πλήρους διατομής του πρόσθιου χιαστού 
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Εικόνα 1: Πειραματόζωο υπό γενική αναισθησία αερι-
ζόμενο με ανθρώπινη βρεφική λαρυγγική μάσκα

Εικόνα 5: Δημιουργία άσηπτου χειρουργικού πεδίου

Εικόνα 3 και 4 : Αντισηψία της περιοχής

Εικόνα 2: Κουρά του δεξιού σκέλους
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Εικόνα 6 και 7:  Έσω παρεπιγονατιδική τομή δέρματος

Εικόνα 8: Διάνοιξη του αρθρικού θυλάκου 

Εικόνα 9: Ανεύρεση του προσθίου χιαστού συνδέσμου
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Εικόνα 13: Ημιδιατομή του έσω πλαγίου συνδέσμου

Εικόνα 10: Πλήρης διατομή του προσθίου 
χιαστού συνδέσμου

Εικόνα 11 και 12: Πλήρης αφαίρεση του έσω μηνίσκου

Εικόνα 15: 
Συρραφή του 
δέρματος

Εικόνα 14: 
Συρραφή του 
αρθρικού
θυλάκου
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συνδέσμου γινόταν διεγχειρητικά με έλεγχο του 
πρόσθιου συρταροειδούς σημείου. Ακολουθούσε 
πλήρης αφαίρεση του έσω μηνίσκου (Εικόνα 11 
και Εικόνα 12) και στη συνέχεια ανεύρεση του 
έσω πλάγιου συνδέσμου και ημιδιατομή του (Ει-
κόνα 13). Η χρήση των ανωτέρω μικρού μεγέθους 
χειρουργικών εργαλείων γινόταν για να διασφα-
λισθεί, κατά το δυνατόν, η αποφυγή ιατρογενούς 
βλάβης των υπόλοιπων στοιχείων του γόνατος, 
όπως και της αρθρικής επιφάνειας των μηριαίων 
και των κνημιαίων κονδύλων. Μετά την έκπλυση 
της άρθρωσης του γόνατος, ακολουθούσε συρ-
ραφή του αρθρικού θυλάκου (Εικόνα 14) και των 
έσω καθεκτικών συνδέσμων της επιγονατίδος με 
απορροφήσιμο ράμμα Vicryl 4.0, όπως και συρρα-
φή του δέρματος (Εικόνα 15), επίσης με απορρο-
φήσιμο ράμμα Dexon 3.0. H σύγκλειση τόσο του 
αρθρικού θυλάκου, όσο και του δέρματος γινόταν 
με συνεχή ραφή. Ακολουθούσε άσηπτη επίδεση 
του τραύματος και περίδεση του άκρου με ελα-
στικό επίδεσμο (ο οποίος μερικώς ακινητοποιού-
σε το χειρουργημένο γόνατο). Η αφαίρεση της 
επίδεσης γινόταν την 7η  μετεγχειρητική ημέρα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μετεγχειρητικής 
εβδομάδας γινόταν καθημερινά έλεγχος των πει-
ραματοζώων ως προς τις δραστηριότητές τους, 
το σωματικό βάρος τους, την πρόσληψη τροφής, 
τη θερμοκρασία τους (στο ορθό) και την πορεία 
επούλωσης του εγχειρητικού τραύματος. 

Η αρχή της μεθόδου μας στηρίζεται στην εγ-
χειρητική δημιουργία αστάθειας στην άρθρωση 
με αποτέλεσμα την αύξηση του μεταβολισμού 
της περιοχής, την αυξημένη οστική εναλλαγή του 
υποχονδρίου οστού και τελικά την καταστροφή 
του χόνδρου και την εμφάνιση οστεοαρθριτικών 
αλλοιώσεων σύμφωνα με την έρευνα των Lyritis 
και Boscainos (2001). 

Η εκτίμηση και η βαθμολόγηση του παρασκευ-
άσματος του δεξιού γόνατος του κάθε πειραμα-
τοζώου έγινε χωριστά για τους μηριαίους και 
χωριστά για τους κνημιαίους κονδύλους, ενώ ο 
έλεγχος των γονάτων των πειραματοζώων πραγ-
ματοποιήθηκε με τους εξής τρόπους:

α) Ακτινολογικός έλεγχος: Λήψη ακτινογρα-
φιών σε προσθιοπίσθια (face) και πλαγιοπλάγια 
(profile) προβολή αμφοτέρων των γονάτων. Ο 

ακτινολογικός αυτός έλεγχος πραγματοποιήθη-
κε με μαστογράφο τύπου Senograph (General 
Electric) και αντίστοιχα films μαστογραφικού τύ-
που με σκοπό την ευκρινέστερη απεικόνιση των 
οστών.

β) Έλεγχος με αξονική τομογραφία: Η είσοδος 
των παρασκευασμάτων στον αξονικό τομογράφο 
γινόταν με τα σκέλη παράλληλα και τα γόνατα σε 
έκταση, σταθεροποιημένα μεταξύ τους με κολλη-
τική ταινία. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε 
σε αξονικό τομογράφο PQ-CT Picker, το πάχος 
των τομών ήταν 1,5 mm και τα στοιχεία λήψεων 
ήταν 130 KV, 30 mA και 153 mAs.

γ) Έλεγχος με μαγνητική τομογραφία: Όπως και 
κατά τον προηγούμενο έλεγχο, έτσι και κατά την 
είσοδο στο μαγνητικό τομογράφο, τα σκέλη των 
πειραματοζώων βρίσκονταν σε θέση παράλληλη 
μεταξύ τους, με τα γόνατα σε έκταση, σταθερο-
ποιημένα με κολλητική ταινία. Επιπλέον για την 
ενίσχυση του σήματος χρησιμοποιήθηκε πηνίο 
πηχεοκαρπικής. Ο έλεγχος αυτός πραγματο-
ποιήθηκε με μαγνητικό τομογράφο τύπου Signa 
advantage 1,5 Tesla (General Electric Medical 
Systems, Milwaukee, WI, USA). Το πάχος των το-
μών ήταν 2 mm και τα στοιχεία των λήψεων ήταν 
TR=4000, ΤΕ=96, FOV=180 x180 και Matrix 256 
x 168.

δ) Μακροσκοπικός έλεγχος–Ψηφιακή φωτογρα-
φική απεικόνιση: Τον απεικονιστικό έλεγχο που 
προηγήθηκε ακολούθησε παρασκευή του δεξιού 
οπίσθιου άκρου, με αφαίρεση όλων των μαλακών 
μορίων και διατήρηση του κάτω τριτημορίου του  
μηριαίου και του άνω τριτημορίου της κνήμης. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο ήταν εμφανείς οι αρθρικές 
επιφάνειες τόσο των μηριαίων όσο και των κνη-
μιαίων κονδύλων, οι οποίες φωτογραφήθηκαν σε 
κατακόρυφη θέση και από σταθερή απόσταση 
(10 cm) από την αρθρική επιφάνεια με ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή (Hewlett Packard R 607), 
έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης απεικόνισή τους. 
Στη συνέχεια και μετά από επεξεργασία των ει-
κόνων με τα προγράμματα “Adobe Photoshop 
CS2 (version 9.0) και “Autodesk AutoCAD 2006” 
(Κάππος 2000) πραγματοποιήθηκε υπολογισμός 
του ποσοστού του εμβαδού της οστεοαρθριτικής 
αλλοίωσης προς το εμβαδό της συνολικής αρθρι-
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κής επιφάνειας τόσο για τα μηριαία  όσο και για 
τα κνημιαία παρασκευάσματα.

ε) Ιστολογική εξέταση: Η μελέτη των ιστολογι-
κών παρασκευασμάτων της περιφερικής επίφυσης 
του δεξιού μηριαίου και της κεντρικής επίφυσης 
της σύστοιχης κνήμης των πειραματοζώων έγινε 
μετά από μονιμοποίηση 48 ωρών σε διάλυμα φορ-
μαλδεΰδης 10%, και αφαλάτωση σε διάλυμα 5% 
νιτρικού οξέος / 5% φορμαλδεΰδης. Στη συνέχεια 
λήφθηκαν ιστολογικές τομές πάχους 2 mm, οι 
οποίες υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με αυτόματο 
μηχάνημα που περιλάμβανε διαλύματα φορμόλης 
10% (×2), αλκοόλης (70º, 80º, 96º, 96º, 100º), ακε-
τόνης, ξυλόλης (×2) και παραφίνης (δύο δοχεία). 
Ακολούθως οι τομές σκηνώθηκαν σε κύβους πα-
ραφίνης και λήφθηκαν λεπτές τομές πάχους 4μ, 
στις οποίες πραγματοποιήθηκε χρώση αιματοξυ-
λίνης – ηωσίνης. Οι τομές αυτές εξετάσθηκαν σε 
οπτικό μικροσκόπιο και σε μεγεθύνσεις από × 20 
έως × 400.

Κρι τήρια ταξινόμησης και εκτίμησης των απο-
τελεσμάτων

Η κατάταξη και η αξιολόγηση των αποτελε-
σμάτων του ακτινολογικού ελέγχου και των άλ-
λων δύο απεικονιστικών μεθόδων (αξονικής και 
μαγνητικής τομογραφίας) έγινε κατά Chan et al. 
(1991).

Σύμφωνα μ’ αυτήν ορίζονται τέσσερις παρά-
μετροι, βάσει των οποίων συγκρίνονται οι τρεις 
αυτές απεικονιστικές μέθοδοι, οι οποίες είναι: 1) 
Απώλεια και καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, 
2) Σκλήρυνση του υποχόνδριου οστού, 3) Δημι-
ουργία οστεοφύτων, 4) Ύπαρξη υποχόνδριων κύ-
στεων.  Η κάθε παράμετρος βαθμολογείται ανά-
λογα με το βαθμό εκφύλισης και βλάβης από 0, το 
οποίο ισοδυναμεί με το υγιές, έως τρία, το οποίο 
σημαίνει εγκατεστημένη βαριά οστεοαρθρίτιδα.

Όσον αφορά στη μελέτη και στην κατάταξη των 
ιστολογικών αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η 
κατάταξη κατά OARSI (Osteoarthritis Research 
Society International) (Pritzker et al. 2006), η 
οποία θεωρείται ως η πιο σύγχρονη μέθοδος κα-
τάταξης (Pollard et al. 2008) και η μόνη μέθοδος 

η οποία συνδυάζει στον υπολογισμό εκτός από το 
βαθμό (βάθος της βλάβης) και το στάδιο (ποσο-
στό έκτασης της βλάβης προς τη συνολική αρθρι-
κή επιφάνεια).  Έτσι το τελικό αποτέλεσμα είναι 
το γινόμενο του βαθμού (grade) επί το στάδιο 
(stage).  Σύμφωνα με την κατάταξη αυτή ο βαθμός 
(grade) της βλάβης κυμαίνεται από 0 (φυσιολογι-
κή άρθρωση) έως έξι (πλήρως αποδιοργανωμένη 
άρθρωση) (Βλ. Πίνακα Ι).

Το στάδιο της οστεοαρθρίτιδας (δηλαδή η έκτα-
ση της βλάβης) ορίζεται ως το ποσοστό, δηλαδή 
ως λόγος του εμβαδού της βλάβης προς το εμβα-
δόν της συνολικής αρθρικής επιφάνειας επί τοις 
εκατό, ενώ το τελικό αποτέλεσμα της κατάταξης 
προκύπτει από το γινόμενο της βαθμολογίας του 
βαθμού επί τη βαθμολογία του σταδίου (Grade x 
Stage).

Αποτελέσματα

Συνολικά στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 18 κό-
νικλοι. Σε όλες τις περιπτώσεις οι χειρουργικές 
επεμβάσεις, αλλά και η μετεγχειρητική πορεία 
των κονίκλων εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα και 
επιπλοκές. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις 
οποίες υποβλήθηκαν τα γόνατα των πειραματο-
ζώων που θυσιάσθηκαν ανάδειξαν την ανάπτυξη 
οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων στο σύνολο των 
περιπτώσεων (18/18 ή ποσοστό 100%). Είναι ση-
μαντικό να τονισθεί ότι οστεοαρθριτικές αλλοι-
ώσεις διαπιστώθηκαν στα ζώα που θυσιάσθηκαν 
ακόμα και στον πρώτο μήνα μετά την επέμβαση. 
Συγκεκριμένα ανευρέθηκαν διαφόρου βαθμού: 
στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος, υποχόν-
δρια σκλήρυνση, σχηματισμός οστεοφύτων και 
υποχόνδριες κύστεις, τα οποία επιβεβαιώθηκαν 
με όλες τις μεθόδους ελέγχου. Επίσης παρατηρή-
θηκε σταδιακή επιδείνωση των αλλοιώσεων σε 
σχέση με το χρόνο, δηλαδή οι οστεοαρθριτικές 
αλλοιώσεις ήταν μεγαλύτερες τόσο σε έκταση 
όσο και σε βάθος στα πειραματόζωα που θυσι-
άσθηκαν αντίστοιχα το δεύτερο και τρίτο μήνα 
(Πίνακες ΙΙ & ΙΙΙ).
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Βαθμός (Grade) –
κύρια χαρακτηριστικά

Κριτήρια 
(αντίδραση ιστού)

Βαθμός 0 :
Ακέραια επιφάνεια,
Ακέραια μορφολογία χόνδρου

Θεμέλια ουσία: φυσιολογική αρχιτεκτονική
Κύτταρα: ακέραια, σωστός προσανατολισμός

Βαθμός 1: 
Ακέραια επιφάνεια

Θεμέλια ουσία: επιφανειακή ζώνη ακέραια, οίδημα ή/και επιφανειακή 
ινιδοποίηση (fibrillation), εστιακή επιφανειακή συμπύκνωση
Κύτταρα: κυτταρικός θάνατος, υπερτροφία, πολλαπλασιασμός

Βαθμός 2:
Ασυνέχεια επιφάνειας

Ό,τι ισχύει στο προηγούμενο στάδιο +
Ασυνέχεια θεμέλιας ουσίας στην επιφανειακή στοιβάδα (εν τω βάθει 
ινιδοποίηση) Αποπροσανατολισμός των χόνδρινων στηλών
Κύτταρα: κυτταρικός θάνατος, υπερτροφία, πολλαπλασιασμός

Βαθμός 3:
Κατακόρυφες ρωγμές (σχισμές)

Ό,τι ισχύει στα προηγούμενα στάδια +
Κατακόρυφες ρωγμές έως τη μέση στοιβάδα της θεμέλιας ουσίας. 
Διακλαδιζόμενες ρωγμές  

Βαθμός 4:
Διάβρωση

Απώλεια θεμέλιας ουσίας,
Εστιακή απώλεια θεμέλιας ουσίας έως τη μέση ζώνη, δημιουργία 
κύστεων στη μέση ζώνη

Βαθμός 5:
Αποκάλυψη – απογύμνωση του 
υποχόνδριου οστού

Επιφάνεια: Σκλήρυνση υποχόνδριου οστού ή νεόδμητος ιστός με 
ινοχόνδρινα στοιχεία στις απογυμνωμένες επιφάνειές του.
Μικροκατάγματα με στοιχεία πώρωσης μόνο στην επιφάνεια του 
υποχόνδριου οστού

Βαθμός 6:
Παραμόρφωση

Ανακατασκευή του οστού (όχι μόνο δημιουργία οστεόφυτων), 
Μικροκατάγματα με ινοχόνδρινα στοιχεία και στοιχεία πώρωσης 
που εκτείνονται και πάνω από την επιφάνεια του απογυμνωμένου 
υποχόνδριου οστού

Πίνακας 1

Κατάταξη των ιστολογικών αλλοιώσεων του οστεοαρθριτικού χόνδρου κατά Osteoarthritis Research 
Society International (ΟARSI) (Pritzker et al. 2006)
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Πίνακας 2

Τα αποτελέσματα.

Α.Χ.: Απώλεια χόνδρου, Υ.Κ.: Κύστεις υποχόνδριου οστού OΣΤ: Οστεόφυτα, Y.Σ.: Σκλήρυνση υπο-
χόνδριου οστού, ΑΘΡΟΙΣΜΑ: Άθροισμα βαθμολογίας κατά Chan et al. (1991), Ιστολογική κατάταξη: 
Ιστολογική κατάταξη (βαθμός) κατά OARSI (Pritzker et al. 2006), ΟΑRSI: Συνολική βαθμολογία κατά 
ΟΑRSI (Pritzker et al. 2006), Ομάδα Α: Ομάδα πειραματοζώων Α, Ομάδα Β: Ομάδα πειραματοζώων Β, 
Ομάδα Α και Β: Θυσία τον 1ο μήνα, Ομάδα ΑΑ: Θυσία το 2ο μήνα, X-ray: Ακτινολογικός έλεγχος, CT: 
Έλεγχος με αξονική τομογραφία, ΜRI: Έλεγχος με μαγνητική τομογραφία.

Παρασκεύασμα Α.Χ. 
X-ray

Α.Χ.
 MRI

Υ.Σ.
 X-ray

Υ.Σ. 
CT

Υ.Σ.
 MRI

ΟΣΤ 
X-ray

ΟΣΤ
 CT

ΟΣΤ
 MRI

Υ.Κ. 
X-ray

Y.K. 
CT

Y.K. 
MRI ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ιστολογική 

κατάταξη % βλάβης OARSI

A1 ΜΗΡΙΑΙΟ
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 5 9,95 0,49

Α1 ΚΝΗΜΗ
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 4 17,41 0,69

Α2 ΜΗΡΙΑΙΟ
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 4 11,71 0,46

Α2 ΚΝΗΜΗ
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 4 12,62 0,50

Α3 ΜΗΡΙΑΙΟ
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 7 4 16,05 0,64

Α3 ΚΝΗΜΗ 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 4 18,06 0,72

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
0,33 0,33 0,33 0 0,16 1 1 1 0,5 0,83 0 5,5 4,16 14,3

0,58
 

Β1 ΜΗΡΙΑΙΟ
1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 10 4 26 1,04

Β1 ΚΝΗΜΗ
1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 9 4 15,26 0,610

Β2 ΜΗΡΙΑΙΟ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4 8,6 0,34

Β2 ΚΝΗΜΗ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4 15,58 0,62

Β3 ΜΗΡΙΑΙΟ
1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 13 4 23,78 0,95

Β3 ΚΝΗΜΗ
1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 14 4 19,32 0,77

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
1 1 1 0,66 1 1,33 1,16 1 1,33 1,16 0,66 11,33 4 18,09

0,72

ΑΑ1 
ΜΗΡΙΑΙΟ

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5 31,78 1,58

ΑΑ1 ΚΝΗΜΗ
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4 20,90 0,83

ΑΑ2 
ΜΗΡΙΑΙΟ

1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 14 4 22,19 0,88

ΑΑ2 ΚΝΗΜΗ
1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 14 5 15,41 0,77

ΑΑ3 
ΜΗΡΙΑΙΟ

0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 4 12,71 0,50

ΑΑ3 ΚΝΗΜΗ
0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 4 9,13 0,36

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
0,66 1 1,33 1,66 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,66 14,33 4,33 18,68

0,82



44 Ορθοπαιδική, 22, 2, 2009

Παρασκεύασμα
Α.Χ. 

 
X-ray

Α.Χ.
 MRI

Υ.Σ.
 X-ray

Υ.Σ. 
CT

Υ.Σ.
 MRI

ΟΣΤ 
X-ray

ΟΣΤ
 CT

ΟΣΤ
 MRI

Υ.Κ. 
X-ray

Y.K. 
CT

Y.K. 
MRI ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ιστολογική 

κατάταξη % βλάβης OARSI

ΒΒ1 
ΜΗΡΙΑΙΟ 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 4 20,950 1

ΒΒ1 
ΚΝΗΜΗ 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 4 31,780 1

ΒΒ2 
ΜΗΡΙΑΙΟ 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 18 4 22,060 2

ΒΒ2 
ΚΝΗΜΗ 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 20 4 26,585 2

ΒΒ3 
ΜΗΡΙΑΙΟ 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 21 3 24,060 3

ΒΒ3 
ΚΝΗΜΗ 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 20 3 26,620 3

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 2 1,66 1,5 1,33 1 2 2 2 1,83 2 1,83 19,16 3,66 25,34 2

 
ΑΑΑ1 
ΜΗΡΙΑΙΟ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 5 33,58 1

ΑΑΑ1 
ΚΝΗΜΗ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4 33,67 1

ΑΑΑ2 
ΜΗΡΙΑΙΟ 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21 4 16,44 2

ΑΑΑ2 
ΚΝΗΜΗ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 4 25,02 2

ΑΑΑ3 
ΜΗΡΙΑΙΟ 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 27 4 32,95 3

ΑΑΑ3 
ΚΝΗΜΗ 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 27 5 24,81 3

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 2 1,66 2,16 2 2,33 2,33 2 2,33 2 2 2 22,83 4,33 27,74 2

 
ΒΒΒ1 
ΜΗΡΙΑΙΟ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 4 35,630 3

ΒΒΒ1 
ΚΝΗΜΗ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 4 40,890 3

ΒΒΒ2 
ΜΗΡΙΑΙΟ 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 21 4 16,340 2

ΒΒΒ2 
ΚΝΗΜΗ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 4 35,430 2

ΒΒΒ3 
ΜΗΡΙΑΙΟ 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 28 5 29,730 2

ΒΒΒ3 
ΚΝΗΜΗ 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 28 5 16,370 2

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 2,33 2,33 2,33 2,16 1,83 2,16 2,16 2,33 2,16 2,33 2 24,16 4,33 29,06 2,33

Πίνακας 3

Τα αποτελέσματα (συνέχεια)

Α.Χ.: Απώλεια χόνδρου, Υ.Κ.: Κύστεις υποχόνδριου οστού OΣΤ: Οστεόφυτα, Y.Σ.: Σκλήρυνση υπο-
χόνδριου οστού, ΑΘΡΟΙΣΜΑ: Άθροισμα βαθμολογίας κατά Chan et al. (1991), Ιστολογική κατάταξη: 
Ιστολογική κατάταξη (βαθμός) κατά OARSI (Pritzker et al. 2006), ΟΑRSI: Συνολική βαθμολογία κατά 
ΟΑRSI (Pritzker et al. 2006), Ομάδα ΒΒ: Θυσία το 2ο μήνα, Ομάδα ΑΑΑ και ΒΒΒ: Θυσία τον 3ο μήνα, 
X-ray: Ακτινολογικός έλεγχος, CT: Έλεγχος με αξονική τομογραφία, ΜRI: Έλεγχος με μαγνητική τομο-
γραφία.
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Συζήτηση

Υπάρχει σημαντικός αριθμός βιβλιογραφικών 
αναφορών για τη δημιουργία οστεοαρθρίτιδας 
σε πειραματόζωα, μέρος δε αυτών αναφέρονται 
σε κονίκλους. Στην προσιτή σε μας βιβλιογραφία 
αναφέρονται οι εξής τεχνικές: 

Παρατεταμένη ακινητοποίηση της άρ-1. 
θρωσης (Βurke Evans et al. 1960, Palmoski et al. 
1979).  Είναι γνωστό ότι ο αρθρικός χόνδρος έχει 
ανάγκη από κίνηση και φόρτιση για να διατηρή-
σει τη σύνθεση, τη δομή και τη λειτουργικότητά 
του (Palmoski et al. 1979, Palmoski et al. 1980, 
Palmoski και Brandt 1981). Η ακινητοποίηση 
του μέλους δημιουργεί λέπτυνση και ατροφία 
του αρθρικού χόνδρου, αύξηση της περιεκτικό-
τητάς του σε νερό, ελάττωση των πρωτεογλυ-
κανών του λόγω ελάττωσης της σύνθεσής τους 
και αλλαγή της δομής του. Δεδομένου ότι πολ-
λές αλλοιώσεις προσομοιάζουν με τις αλλοιώ-
σεις που παρατηρούνται σε ΟΑ, ο τρόπος αυτός 
χρησιμοποιείται για τη μελέτη της εκφύλισης του 
χόνδρου, όπως και για τη μελέτη των βιολογικών 
δεικτών (biomarkers) (Haapala et al. 2001) ή των 
θεραπευτικών αποτελεσμάτων χορήγησης θειϊκής 
χονδροϊτίνης (Torelli et al.  2005).

Διάβρωση και εκφύλιση της άρθρω-2. 
σης με ενδαρθρική έγχυση διάφορων ουσιών 
(Williams και Brandt 1984, Williams et al. 1993, 
vanOsch et al. 1996). Ποικιλία παραγόντων που 
ενίονται ενδαρθρικά δημιουργούν αλλοιώσεις 
προσόμοιες της ΟΑ. Δύο ή τρεις ενδαρθρικές εγ-
χύσεις φυσιολογικού ορού ημερησίως σε γόνατο 
κόνικλου δημιουργούν ελάττωση της περιεκτικό-
τητος του χόνδρου σε πρωτεογλυκάνες (Frost και 
Ghosh 1984), ενώ πέντε αντίστοιχες ορού 10% 
δημιουργούν υμενική υπερπλασία και οστεόφυτα 
εντός διμήνου (Vasilev et al. 1992). Η ενδαρθρική 
έγχυση κορτικοστεροειδών είναι γνωστό ότι έχει 
επιβλαβή δράση στον αρθρικό χόνδρο (Alarcón–
Segovia και Ward 1966) και σε υψηλές δόσεις 
σε ποντίκια (Silberberg et al. 1966) ή κονίκλους 
(Moskowitz–Davis et al. 1970, Tsai και Liu 1993) 
δημιουργεί εκφύλιση. Επίσης, ενδαρθρική έγχυση 
πρωτεολυτικών ενζύμων (παπαΐνη, θρυψίνη, υα-
λουρονιδάση, κολλαγενάση) σε ποντίκια, αρου-

ραίους ή κονίκλους έχει το ίδιο καταστρεπτικό 
αποτέλεσμα για τον αρθρικό χόνδρο (Pritzker 
1994). Για τον ίδιο λόγο έχουν χορηγηθεί ενδαρ-
θρικά κυτοκίνες (IL-1, TGF-β) σε ποντίκια και κο-
νίκλους (Borella et al. 1991, Elford et al. 1992, van 
den Berg et al. 1993, van de Loo et al. 1994, van 
den Berg 1995, van Beuningen et al. 2000). Τέλος 
έχει δοκιμασθεί η ενδαρθρική έγχυση σωματιδίων 
φθοράς του χόνδρου (αυτόλογα ελεύθερα χόν-
δρινα σωμάτια) σε γόνατα κονίκλων (Evans et al. 
1984) και αλόγων (Hurtig 1988).

Αλλαγή της εμβιομηχανικής ή δημιουρ-3. 
γία αστάθειας του γόνατος εγχειρητικά με: 

α. μερική ή πλήρη επιγονατιδεκτομή (De Palma 
και Flynn 1958).

β. μεμονωμένη διατομή του πρόσθιου χιαστού 
συνδέσμου με ανοικτή ή κλειστή μέθοδο (Pond 
και Nukki 1973, Gilbertson 1975, McDevitt και 
Muir 1976, McDevitt et al. 1977, Vignon et al. 1987, 
Yoshioka et al. 1996, Sah et al. 1997, Ηashimoto et 
al. 1999, Behets et al. 2004).

γ. διατομή του πρόσθιου χιαστού και του έσω 
πλάγιου συνδέσμου (Kawano et al. 2003)

δ.  μερική ή πλήρη μηνισκεκτομή (Moskowitz 
et al. 1973). Αναφέρεται ότι η μερική μηνισκε-
κτομή δημιουργεί ταχύτατη (μέσα σε δύο έως 
τρεις εβδομάδες) απώλεια της πρωτεογλυκάνης 
του χόνδρου, ινιδοποίηση και διάβρωσή του με 
δημιουργία οστεοφύτων (Mayor και Moskowitz 
1974, Moskowitz et al. 1979, Moskowitz et al. 
1981). Σε πιο πρόσφατες μελέτες (Messner et al. 
2000, Wachsmuth et al. 2003, Calvo et al. 2004, 
Lindhorst et al. 2005) αναφέρεται ότι η πλήρης 
μηνισκεκτομή σε κονίκλους δημιουργεί ΟΑ αλ-
λοιώσεις στο χόνδρο, οι οποίες είναι δυνατόν να 
ελεγχθούν με μικρο-μαγνητική τομογραφία.

ε. συνδυασμό των ανωτέρω (Οegema Jr. και 
Visco 1999). Μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων 
αναφέρεται σε συνδυασμό διατομών συνδέσμων 
του γόνατος με ή χωρίς μηνισκεκτομή. Οι Hulth 
et al. (1970) πραγματοποίησαν σε κονίκλους 
αφαίρεση του έσω μηνίσκου με διατομή του έσω 
πλάγιου και αμφοτέρων των χιαστών. Αντίστοιχη 
έρευνα έγινε από τους Colombo et al. (1983) που 
αφαιρούσαν τον έξω μηνίσκο. Εξίσου ταχεία εμ-
φάνιση ΟΑ δημιουργείται πειραματικά σε ποντί-
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κια με συνδυασμό διατομής συνδέσμων του γό-
νατος (Kamekura et al. 2005, Wancket et al. 2005, 
Hayami et al. 2006).

Άλλοι εγχειρητικοί τρόποι δημιουργίας πει-
ραματικής ΟΑ. Έχουν δοκιμασθεί επίσης οστεο-
τομία κνήμης (Olah και Kostenszky 1976, Panula 
et al. 1997, Panula et al. 1998), ακρωτηριασμός 
του περιφερικού τμήματος του οπίσθιου άκρου 
σε σκύλους (Palmoski et al. 1980), αφαίρεση των 
γλουτιαίων μυών σε ινδικά χοιρίδια (Arsever και 
Bole 1986) για την αποφυγή φυσιολογικής φόρ-
τισης του άκρου, όπως και εγχειρητική δημιουρ-
γία ελλείμματος του χόνδρου που δημιουργεί 
δευτερογενή ΟΑ σε γόνατα κονίκλων (Lefkoe 
et al. 1993, 1995), σκύλων (Altman et al. 1992, 
Marijnissen et al. 2002, Mastbergen et al. 2006) 
και προβάτων (Ogi et al. 1997).

Αυτόματα δημιουργούμενη ΟΑ σε πει-4. 
ραματόζωα. Από ερευνητικές εργασίες διαπιστώ-
θηκε ότι σε πολλά είδη σκύλων, όπως Labrador, 
γερμανικών ποιμενικών κ.α. εμφανίζεται δευ-
τεροπαθής ΟΑ λόγω δυσπλασίας των ισχίων 

(Olsewski et al. 1983).  Επίσης, ΟΑ εμφανίζεται 
σε ορισμένα είδη ποντικών, όπως το C57BL6Nia 
μετά από διατομή των νεύρων που νευρούν την 
άρθρωση (Salo et al. 2002).

Εμφάνιση ΟΑ σε γενετικώς μεταλλαγ-5. 
μένα πειραματόζωα. Ο ποντικός είναι πειραμα-
τόζωο το οποίο εύκολα μπορεί να υποστεί γενετι-
κή μετάλλαξη. Μεταξύ αυτών των μεταλλάξεων, 
έχουν δημιουργηθεί και πειραματόζωα (ποντίκια), 
τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα εμ-
φάνισης ΟΑ (Helminen et al. 2002).

Συμπερασματικά, η δημιουργία οστεοαρθρί-
τιδας σε πειραματόζωα μετά από παρατεταμένη 
ακινητοποίηση της άρθρωσης του γόνατος είναι 
μέθοδος χρονοβόρα, προκαλεί έντονη ατροφία 
των μυών γύρω από την άρθρωση και είναι ίσως 
αμφιλεγόμενη. Επίσης, η μετά από ενδαρθρική 
έγχυση ουσιών που διαβρώνουν τις αρθρικές επι-
φάνειες (π.χ. παπαΐνη, θρυψίνη, υαλουρονιδάση ή 
αντισηπτικών πχ. χλωρεξιδίνη) δεν προσομοιάζει 
απόλυτα με τις ΟΑ αλλοιώσεις, διότι η βαρύτη-
τα και η έκταση των οστεοαρθρικών αλλοιώσε-
ων που θα δημιουργηθούν είναι δοσοεξαρτώμε-
νη, ενώ σε περιπτώσεις ενδαρθρικής χορήγησης 

ελαττωμένης δόσεως η εκφύλιση που θα δημι-
ουργηθεί μπορεί να είναι αναστρέψιμη (Oegema 
Jr. και Visco 1999). Επιπλέον, οι αλλοιώσεις που 
δημιουργούνται αφορούν σε ολόκληρη την έκτα-
ση της αρθρικής επιφάνειας και όχι μόνο στις 
φορτιζόμενες περιοχές, με αποτέλεσμα το πειρα-
ματικό πρωτόκολλο να μην αντιπροσωπεύει την 
πραγματικότητα. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η πειραματι-
κή μέθοδος πρόκλησης οστεοαρθρίτιδας γόνατος 
σε κόνικλο με εγχειρητική διατομή του προσθίου 
χιαστού συνδέσμου, έσω μηνισκεκτομή και ημιδι-
ατομή του έσω πλαγίου συνδέσμου είναι απόλυτα 
αποτελεσματική (καθώς αναπτύχθηκαν διαφό-
ρου βαθμού οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις σε όλα 
τα πειραματόζωα που συμμετείχαν στο πείραμα 
οι οποίες ήταν επιδεινούμενες με το πέρασμα του 
χρόνου). Επίσης, οι αλλοιώσεις εμφανίζονται σε 
σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα (οστεοαρ-
θριτικές αλλοιώσεις εμφανίζονται από τον πρώτο 
μήνα) και τέλος προσομοιάζει μια βαριά, τυπική, 
συνδεσμική, κλειστή κάκωση του ανθρώπινου 
γόνατος, συνδέοντας έτσι ως ένα βαθμό την πει-
ραματική με την κλινική μελέτη. 

Abstract

New experimental method for the development 
OA in rabbits
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Aim of the study. The experimental development of 
osteoarthritis in animal models is absolutely essen-
tial in order to study its causes and pathophysiology 
and to evaluate available and potential treatment 
modalities. Aim of this study is the presentation of 
a new method of development of knee osteoarthritis 
in rabbits.
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Materials and Methods. Eighteen in total, female, 
adult New Zealand rabbits underwent operative cut 
of their anterior cruciate ligament, complete resec-
tion of their medial meniscus and partial cut of the 
medial collateral ligament of their knee. The ani-
mals were sacrificed at one, two and three months 
following their operation (six at a time). The devel-
opment of osteoarthritis was evaluated macroscopi-
cally, with digital photography and computer-as-
sisted analysis, Computer Tomography scans, Mag-
netic Resonance Imaging scans and histologically.

Results. Al animals developed knee osteoarthritis, 
even since the first month following their opera-
tion. Osteoarthritis following the operation seemed 
to gradually deteriorate, since animals sacrificed 
at the 3rd month had more severe osteoarthritic 
changes than animals sacrificed at the 2nd, and ani-
mals sacrificed at the 2nd more severe than animals 
sacrificed at the 1st month.

Conclusions. This new technique is a safe, effi-
cient and successful method of development of os-
teoarthritis of the knee in rabbits.

key words:  exerimental method, rabbits, develop-
ment of knee OA.
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