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Περίληψη

Διάφορα πειραματικά μοντέλα χρησιμοποιούνται στην ανάπτυ-
ξη και αξιολόγηση ιστομηχανικών τεχνικών επανόρθωσης βλαβών 
αρθρικού χόνδρου. Κάθε είδος πειραματόζωου διαθέτει ειδικά 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σχετικά με τη χρήση του σε 
μοντέλα ετερότοπης και ορθότοπης χονδρογένεσης και το κύριο 
κριτήριο επιλογής του κατάλληλου πειραματόζωου αφορά στο 
σκοπό και στα ερωτήματα κάθε μελέτης. Ο σκοπός της παρού-
σας ανασκόπησης έγκειται στην περιγραφή των βασικών αρχών 
της ιστομηχανικής αρθρικού χόνδρου, στο σχολιασμό των κύριων 
πειραματικών μοντέλων, καθώς και στην αναφορά των κύριων 
κριτηρίων επιλογής του είδους πειραματόζωου κατά το σχεδιασμό 
ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου μηχανικής ιστού με χαρακτήρες 
αρθρικού χόνδρου. 
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Εισαγωγή

Ο αρθρικός χόνδρος δεν διαθέτει αυτόματη 
επανορθωτική ικανότητα, αφού στερείται αιμά-
τωσης και εννεύρωσης. Οι σύγχρονες θεραπευ-
τικές μέθοδοι αντιμετώπισης των βλαβών αρ-
θρικού χόνδρου αφορούν σε τεχνικές διέγερσης 
του μηχανισμού επούλωσης (ινοχόνδρινος ιστός) 
όπως τρυπανισμοί (Chen et al 1999) και πρόκλη-
ση μικροκαταγμάτων (Mithoefer et al 2006), σε 
χρήση οστεοχόνδρινων μοσχευμάτων (Bugbee 
and Convery 1999, Chow et al 2004), καθώς και 
σε μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων 
(Erggelet et al 2003). Κατά τα τελευταία χρόνια, 
η ιστομηχανική φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από 
τις θεραπευτικές μεθόδους αντιμετώπισης των 
βλαβών του αρθρικού χόνδρου. Γενικά, η ιστομη-
χανική αποτελεί την επιστήμη που ασχολείται με 
την κατασκευή νεοϊστών για την υποκατάσταση 
ή υποβοήθηση έμβιων ιστών που έχουν υποστεί 
βλάβη. Η βασική αρχή της ιστομηχανικής συνί-
σταται στη χρήση κυττάρων, αρχέγονων ή δια-
φοροποιημένων και ικριώματος, που υποστηρίζει 
βιολογικά και μηχανικά την κατασκευή του νεοϊ-
στού, ενώ, συχνά, χρησιμοποιούνται, επιπρόσθε-
τα, διάφοροι παράγοντες αύξησης.

Βασικές αρχές της ιστομηχανικής
     αρθρικού χόνδρου

 
Στην πλειονότητα των μελετών ιστομηχανικής 

αρθρικού χόνδρου χρησιμοποιούνται ώριμα δια-
φοροποιημένα χονδροκύτταρα που προέρχονται 
από διάφορες πηγές υαλοειδούς χόνδρου, μετά 
από ενζυμική επεξεργασία με διαλύματα κολλα-
γενάσης (Klagsbrun 1979). Επίσης, έχουν χρησι-
μοποιηθεί κύτταρα ινώδους ή ελαστικού χόνδρου 
με αρκετά καλά αποτελέσματα στη μηχανική 
αρθρικού χόνδρου, με σκοπό την αποφυγή νοση-
ρότητας από τη δότρια περιοχή υαλοειδούς χόν-
δρου (Xu et al 2004). Η in vivo χρήση αρχέγονων 
μεσεγχυματικών κυττάρων δεν έχει αποδειχθεί, 
προς το παρόν, τόσο ενθαρρυντική, όσο σε άλ-
λες εφαρμογές ιστομηχανικής του μυοσκελετικού 
συστήματος (Nakahara et al 1990, Dounchis et al 

1997, Johnstone et al 1998, Williams et al 1999).
Το ιδανικό ικρίωμα στις εφαρμογές ιστομηχα-

νικής αρθρικού χόνδρου πρέπει να πληροί αρ-
κετές προϋποθέσεις όπως: α) πορώδη υφή, που 
επιτρέπει την εμφύτευση των χονδροκυττάρων, 
καθώς και τη διήθηση των κυττάρων του ξενι-
στή ιστού, β) βιοανεκτή βιολογική συμπεριφορά 
για την αποφυγή κυτταροτοξικής ή ογκογόνου 
δράσης, γ) μηδενική ή ελάχιστη αντιγονικότη-
τα, δ) βιοαπορροφησιμότητα, ώστε να επιτρέπει 
την αντικατάσταση του από θεμέλια ουσία που 
παράγεται από τα εμφυτευμένα χονδροκύτταρα. 
Το προφίλ της βιοαπορροφησιμότητας του ικρι-
ώματος παίζει πρωταρχικό ρόλο στις ποιοτικές 
και ποσοτικές παραμέτρους του νεοϊστού, αφού ο 
ρυθμός διάσπασης του ικριώματος πρέπει να είναι 
ανάλογος εκείνου του σχηματισμού του μηχανι-
κού χόνδρου ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
για τη στερεοταξική ανάπτυξη του νεοχόνδρου 
αλλά και να προσφέρεται διαρκής και επαρκής 
μηχανική υποστήριξη στο νεοϊστό. Τα ικριώματα 
διακρίνονται σε φυσικά και συνθετικά. Τα φυσι-
κά ικριώματα συνίστανται σε πρωτεϊνικές ουσίες, 
όπως το κολλαγόνο (Frenkel et al 1997, Nehrer 
et al 1997, Nehrer et al 1997, Kawamura S et al 
1998, Nehrer et al 1998, Im G et al 2001) και η ινι-
κή (Kawabe and Yoshinao 1991, Hendrickson et 
al 1994, Fortier et al 1997, Van Susante et al 1999, 
Haisch et al 2000) και σε πολυμερή υδατανθρά-
κων, όπως αλγινικό οξύ (Paige et al 1995, Wong et 
al 2001), υαλουρονάνη (Kujawa and Caplan 1986, 
Brun et al 1999, Radice et al 2000) και αγαρόζη 
(Buschmann et al 1992). Επίσης, έχουν χρησιμο-
ποιηθεί σύνθετα φυσικά ικριώματα που συνδυά-
ζουν διάφορα ειδικά πλεονεκτήματα και μιμού-
νται τη θεμέλια ουσία του φυσικού χόνδρου, όπως 
το τριμερές σύμπλοκο ζελατίνης (μετουσιωμένου 
κολλαγόνου που προάγει την προσκόλληση των 
κυττάρων), χονδροιτίνης (επάγει την παραγωγή 
πρωτεογλυκανών και κολλαγόνου τύπου ΙΙ) και 
υαλουρονάνης (ευοδώνει την ενσωμάτωση του 
μηχανικού χόνδρου) (Chang et al 2003). Κατά τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική έρευ-
να στο πεδίο των συνθετικών ικριωμάτων, αφού 
αυτά, αν και υστερούν των φυσικών σχετικά με 
τη βιοανεκτικότητα της in vivo συμπεριφοράς 
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τους, παρουσιάζουν το σημαντικό πλεονέκτη-
μα της βελτιστοποίησης των φυσικοχημικών και 
μηχανικών ιδιοτήτων, καθώς και του ρυθμού βι-
οδιάσπασής τους μέσω μετατροπών της χημικής 
δομής τους. Τα πολυμερή πολυγλυκολικού οξέος 
και πολυγαλακτικού οξέος αποτέλεσαν τα πρώτα 
συνθετικά ικριώματα που χρησιμοποιήθηκαν σε 
πρωτόκολλα ιστομηχανικής χόνδρου διότι είναι 
διαπιστωμένη η βιοανεκτικότητα σε αυτά αφού 
αποτελούν την πρώτη ύλη των περισσότερων βι-
οαπορροφήσιμων ραμμάτων (Vacanti et al 1991, 
Ruuskanen et al 1991, Freed et al 1993). Επίσης, το 
Pluronics, που αφορά σε σύμπλοκο πολυμερές των 
οξειδίων αιθυλενίου και προπυλενίου, αποτελεί 
παράδειγμα συνθετικού ικριώματος που χρησιμο-
ποιείται στην έρευνα της ιστομηχανικής χόνδρου 
(Miyazaki et al 1995). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
μία από τις πλέον σύγχρονες τάσεις της έρευνας 
στο πεδίο της ιστομηχανικής αρθρικού χόνδρου 
αφορά στη μελέτη ενέσιμων και φωτοπολυμερι-
ζόμενων υδρογελών (Nguyen and West 2002). Η 
δημιουργία ενός ικριώματος με τέτοιες ιδιότητες 
θα μπορούσε δυνητικά να επιτρέψει την ανάπτυ-
ξη ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών ιστομηχανι-
κής επανορθωτικής των χόνδρινων βλαβών. Σε 
γενικές γραμμές, το κλινικό σενάριο αυτής της 
ερευνητικής προσπάθειας συνίσταται στην επι-
νόηση ενός πρωτοκόλλου που θα επιτρέπει την 
ενέσιμη χορήγηση μιας υδρογέλης, εμπλουτισμέ-
νης με αυτογενή χονδροκύτταρα, στην περιοχή 
της χόνδρινης βλάβης. Η υγρή φάση του ικριώ-
ματος επιτρέπει την πλήρωση κάθε ελλείμματος 
χόνδρου, ανεξάρτητα της μορφολογίας του και 
καταργεί την ανάγκη χρήσης προκατασκευασμέ-
νων εμφυτευμάτων νεοϊστού. Στη συνέχεια, με τη 
διαδερμική εφαρμογή ακτινοβολίας φωτός άλλο-
τε άλλου κύματος, θα επιτυγχάνεται η στερεοποί-
ηση του ικριώματος και η φωτοενσωμάτωση των 
εμφυτευμένων χονδροκυττάρων. Παραδείγματα 
ενέσιμων και φωτοπολυμεριζόμενων ικριωμάτων 
αποτελούν οι υδρογέλες κολλαγόνου τύπου Ι με 
την πρόσμιξη ριβοφλαβίνης (Chan and So 2005, 
Ibusuki et al 2007) και πολυαιυλενογλυκόλης 
με την προσθήκη διμεθακρυλικής ρίζας (Bryant 
and Anseth 2001, Bryant and Anseth 2003, Lin-
Gibson et al 2004, Bryant et al 2004).

Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι αυξητικοί πα-
ράγοντες σε ερευνητικά πρωτόκολλα μελετών, 
κυρίως in vitro, ιστομηχανικής χόνδρου όπως 
IGF-1 (ινσουλινοειδής αυξητικός παράγοντας) 
(Schalkwijk et al 1989), TGF-β (μετατρεπτικός 
αυξητικός παράγοντας-β) (Seyedin et al 1986, 
Battegay et al 1990), FGF (αυξητικός παράγοντας 
ινοβλαστών) (Sachs et al 1982, Cuevas et al 1988), 
PDGF (αιμοπεταλιακός αυξητικός παράγοντας) 
(Peracchia et al 1991) και CDMP (χονδρογενής 
μορφοποιητική πρωτεΐνη) (Erlacher et al 1998). 
Το σημαντικό μειονέκτημα της βραχείας ημιπερι-
όδου ζωής τους ευθύνεται για την περιορισμένη 
χρήση τους σε in vivo εφαρμογές. Αυτό το δεδο-
μένο έχει οδηγήσει στη χρήση γενετικά τροπο-
ποιημένων χονδροκυττάρων με σκοπό τη συνε-
χή παραγωγή αυξητικών παραγόντων. Αν και τα 
αποτελέσματα των σχετικών μελετών (Smith et al 
2000, Shuler et al 2000, Hidaka et al 2001, Madry 
et al 2002) είναι ενθαρρυντικά, σαφώς απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα στον τομέα της γονιδιακής θε-
ραπείας με σκοπό την αποκωδικοποίηση του σχή-
ματος δράσης των αυξητικών παραγόντων στον 
πολλαπλασιασμό, στη διαφοροποίηση καθώς και 
στο ρυθμό παραγωγής θεμέλιας ουσίας των χον-
δροκυττάρων.

 
Πειραματικά μοντέλα ιστομηχανικής
     αρθρικού χόνδρου

Κριτήρια επιλογής πειραματόζωου

Κατά το σχεδιασμό ενός πρωτοκόλλου ερευνη-
τικής μελέτης ιστομηχανικής του αρθρικού χόν-
δρου, η ορθή επιλογή του είδους του πειραματό-
ζωου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αξιόπιστη εκτίμηση της δράσης των τριών κύριων 
συνιστωσών μιας ιστομηχανικής εφαρμογής, με-
μονωμένα ή σε συνδυασμό, στη χονδρογένεση. 

Είδος πειραματόζωου

Η επιλογή του είδους του πειραματόζωου εξαρ-
τάται κυρίως από το στάδιο της ιστομηχανικής 
μελέτης. Στα πρώιμα στάδια μιας μελέτης, που 
αφορά π.χ. στη χρήση ενός φυσικού η συνθετικού 
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υλικού ως ικρίωμα στην ιστομηχανική χόνδρου, 
χρησιμοποιούνται μικρού μεγέθους πειραματό-
ζωα όπως ποντικοί (επίμυες) ή κόνικλοι και συ-
χνά, χρησιμοποιείται πειραματικό μοντέλο ετε-
ρότοπης χονδρογένεσης. Το πλέον διαδεδομένο 
μοντέλο ετερότοπης χονδρογένεσης είναι η εμ-
φύτευση στον υποδόριο ιστό της ράχης άρρενος 
ανοσοανεπαρκούς ποντικού (nu/nu) ηλικίας 6-10 
εβδομάδων, που στερείται θύμου αδένα (Lipman 
et al 1983), (Εικ. 1). Ουσιαστικά, αυτό το είδος 
πειραματόζωου λειτουργεί ως βιοαντιδραστήρας 
που προσφέρει τροφικούς και βιοδραστικούς πα-
ράγοντες σε εμφυτεύματα, ικριώματα εμπλουτι-
σμένα με αλλογενή χονδοκύτταρα, με σκοπό τη 
μελέτη της χρησιμότητας τους στην ιστομηχανική 
χόνδρου. Σαφώς, στα μεταγενέστερα στάδια των 
ερευνητικών μελέτων, καθώς και στις προκλινικές 
μελέτες, απαιτείται η μελέτη της βιολογικής και 
εμβιομηχανικής συμπεριφοράς της ορθότοπης 
χονδρογένεσης και για αυτό το λόγο, χρησιμο-
ποιούνται μεγαλύτερα πειραματόζωα, όπως σκύ-
λοι, πρόβατα, βοοειδή ή άλογα. 

Ηλικία του πειραματόζωου

Η ικανότητα ανάπλασης του αρθρικού χόνδρου 
καθώς και τα αποτελέσματα διαφόρων μεθόδων 
ιστομηχανικής ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων 
πειραματικών μοντέλων ανάλογα με την ηλικία 
του πειραματόζωου. Τυπικό παράδειγμα εφαρ-

μογής αυτής της αρχής αποτελεί η χρήση λευκών 
κονίκλων Νέας Ζηλανδίας ηλικίας μικρότερης 
των 4-6 μηνών, αφού σε μεγαλύτερη ηλικία συ-
ντελείται σκελετική ωρίμανση. Η αιτιοπαθογέ-
νεια της ελάττωσης της ικανότητας ανάπλασης 
αρθρικού χόνδρου με την πάροδο της ηλικίας δεν 
έχει διευκρινισθεί πλήρως αν και έχουν ενοχοποι-
ηθεί μεταβολές τόσο σε κυτταρικό επίπεδο όσο 
και στη σύνθεση της θεμέλιας ουσίας (Bonner et 
al 1975, Roughley 2001). Μία άλλη παράμετρος 
των πρωτοκόλλων ιστομηχανικής, που επηρεά-
ζεται από την ηλικία των πειραματόζωων είναι η 
ενσωμάτωση του μηχανικού χόνδρου στην κοίτη 
του ελλείμματος. Γενικά η ενσωμάτωση του μηχα-
νικού χόνδρου επιτυγχάνεται μέσω ενσφήνωσης, 
συρραφής ή επικάλυψης με ινική ή κρημνό περι-
οστέου. Έχει παρατηρηθεί ότι η χονδρογεννητική 
ικανότητα του περιοστέου ελαττώνεται σημαντι-
κά σε κόνικλους ηλικίας μεγαλύτερης των 6-12 
μηνών. Αυτή η ελάττωση της περιοστικής χονδρο-
γένεσης οφείλεται σε ελάττωση του αριθμού των 
πρόδρομων χονδρικών κυττάρων στη cambium 
στιβάδα του χόνδρου (O’ Driscoll et al 2001).

Τύπος χόνδρινης βλάβης

Κατά το σχεδιασμό μιας μελέτης εφαρμογής 
της ιστομηχανικής στην αποκατάσταση χόνδρι-
νης βλάβης, η διάκριση του τύπου του χόνδρινου 
ελλείμματος έχει πρωταρχική σημασία. Οι χόν-
δρινες βλάβες διακρίνονται σε: α) μερικού πάχους 
(η βάση του ελλείμματος αφορά σε χόνδρο), β) 
ολικού πάχους (η βάση του ελλείμματος αφορά 
σε ακέραιο υποχόνδριο οστό) και γ) οστεοχόν-
δρινες, που επεκτείνονται εντός του υποχόνδριου 
οστού. Η μελέτη πειραματικών μοντέλων ελλείμ-
ματος μερικού πάχους παρουσιάζει σημαντικές 
δυσκολίες αφού το πάχος του αρθρικού χόνδρου 
διαφέρει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων πει-
ραματόζωων και η προσομοίωση με ανάλογες 
χόνδρινες βλάβες στον άνθρωπο δεν είναι εφι-
κτή (Hunziker 1999). Ως παράδειγμα μπορεί να 
αναφερθεί ότι το πάχος του αρθρικού χόνδρου 
των μηριαίων κονδύλων του κόνικλου ποικίλλει 
μεταξύ 0,25 και 0,75 mm, ενώ οι αντίστοιχες τι-
μές στον άνθρωπο κυμαίνονται μεταξύ 2,2 και 2,4 
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Εικόνα 1. Αθυμικός ποντικός (nu/nu) που φέρει εμφυ-
τεύματα φωτοπολυμεριζόμενης υδρογέλης, εμπλουτι-

σμένης με χονδροκύτταρα. Αποτελεί το πλέον διαδεδο-
μένο πειραματικό μοντέλο ετερότοπης χονδρογένεσης.



mm. Στο σκύλο, το πάχος του αρθρικού χόνδρου 
ποικίλει μεταξύ 0,6 και 1,3 mm, ενώ στο πρόβατο, 
το πάχος του αρθρικού χόνδρου του έσω μηριαίου 
κονδύλου κυμαίνεται μεταξύ 0,7 και 1,5 mm. Στο 
άλογο, το πάχος του αρθρικού χόνδρου έχει με-
τρηθεί σε τιμές μεταξύ 1,5 και 2 mm, ενώ σε Lee-
Sung χοίρους οι αντίστοιχες τιμές είναι 1-2 mm. 
Σχετικά με το μέγεθος των χονδροκυττάρων, δεν 
έχουν παρατηρηθεί σημαντικές διαφορές μεταξύ 
του αρθρικού χόνδρου κόνικλου και ανθρώπου. 
Πάντως, έχει διαπιστωθεί ότι η παραγωγικότητα 
σύνθεσης θεμέλιας ουσίας των χονδροκυττάρων 
στον άνθρωπο είναι περίπου 8 έως 10 φορές υψη-
λότερη εκείνης στον αρθρικό χόνδρο κόνικλου, 
με αποτέλεσμα την ελαττωμένη πυκνότητα του 
κυτταρικού πληθυσμού στον αρθρικό χόνδρο του 
έσω μηριαίου κονδύλου στον άνθρωπο, με μέση 
τιμή 1,7%, σε αντίθεση με την αντίστοιχη μέση 
τιμή 12,2% που έχει υπολογισθεί στον κόνικλο. 
Όπως έχει εύστοχα αναφερθεί από τον Hunziker 
(Hunziker 1999), ακόμα και σε δημιουργία ενός 
ελλείμματος χόνδρου μερικού πάχους σε διαστά-
σεις μικρότερες αλλά ανάλογες (σε κλίμακα 1:10) 
εκείνου σε άνθρωπο αυτό δεν μπορεί να προσο-
μοιώσει τη βιολογική συμπεριφορά της βλάβης 
στον άνθρωπο αφού το απαιτούμενο ποσό της 
θεμέλιας ουσίας ανά χονδροκύτταρο που πρέπει 
να παραχθεί για την πλήρωση του ελλείμματος 
είναι σαφώς μικρότερο εκείνου στον άνθρωπο, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαστάσεις των χον-
δροκυττάρων είναι παρόμοιες. Ως εναλλακτική 
λύση έχει προταθεί μοντέλο εικονικού χόνδρι-
νου ελλείμματος μερικού πάχους που πληροί δύο 
αναγκαίες προϋποθέσεις: α) ίσες διαστάσεις με 
εκείνες ενός ελλείμματος σε χόνδρο ανθρώπου 
και β) μη διαπερατότητα των τοιχωμάτων και του 
πυθμένα της βλάβης σε αρχέγονα μεσεγχυματικά 
κύτταρα και διαμεσολαβητικούς αυξητικούς πα-
ράγοντες, όπως συμβαίνει σε ελλείμματα μερικού 
πάχους (Hunziker 1999, Hunziker 2002).

Εμβιομηχανικές συνθήκες

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το είδος, η διάρκεια, 
καθώς και η ένταση των φορτίων που ασκούνται 
επί του αρθρικού χόνδρου επηρεάζουν τη χονδρο-

γένεση και την επούλωση των χόνδρινων βλαβών. 
Για αυτό το λόγο, κατά το σχεδιασμό των πειρα-
ματικών μοντέλων μελέτης ιστομηχανικών εφαρ-
μογών θα πρέπει να συνεκτιμάται η παράμετρος 
του εμβιομηχανικού περιβάλλοντος του μηχανι-
κού χόνδρου μετά την εμφύτευση του στα πειρα-
ματόζωα. Σε μελέτη των Salter και συν (Salter et al 
1980) παρατηρήθηκε μετά από διάστημα 4 εβδο-
μάδων επούλωση χόνδρινου ελλείμματος γόνα-
τος με ιστό που προσομοίαζε αρκετά σε υαλοειδή 
χόνδρο στο 60% κονίκλων που έτυχαν εφαρμογής 
συνεχούς παθητικής κινητοποίησης του γόνατος, 
ενώ η αντίστοιχη τιμή στην ομάδα των κονίκλων 
που έτυχαν ναρθηκοποίησης ή ελεύθερης φόρτι-
σης ήταν μόλις 10%. Επιπρόσθετα, η τοποθεσία 
της χόνδρινης βλάβης έχει σημαντική επίδραση 
στο εμβιομηχανικό περιβάλλον των διεργασιών 
ανάπτυξης και ενσωμάτωσης του νεοχόνδρου, 
αφού π.χ. η φόρτιση ενός ελλείμματος στην αρ-
θρική επιφάνεια των μηριαίων κονδύλων διαφέρει 
σαφώς εκείνης ελλείμματος στην περιοχή της με-
σοκονδύλιας εντομής.

Αρχές διαχείρισης πειραματόζωων

Εκτός από την επιλογή του είδους του πειραμα-
τόζωου με βάση τις ανάγκες της μελέτης, καθώς 
και την κοστολόγηση των σχετικών δαπανών, 
η γνώση των αρχών διαχείρισης των πειραμα-
τόζωων σε όλα τα στάδια της μελέτης αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση. Το πλέον αποδεκτό 
διεθνές πρότυπο οργάνωσης των συνθηκών δια-
βίωσης και χρήσης των πειραματόζωων αποτελεί 
η σύσταση από κάθε ερευνητικό κέντρο ειδικής 
επιτροπής που καθορίζει τις αρχές φροντίδας και 
χρήσης τους (IACUC, Institutional Animal Care 
and Use Committee). (NRC 1996.) Η επαρκής 
γνώση των βασικών αρχών αναισθησίας και χει-
ρουργικής του επιλεγμένου πειραματόζωου, η πα-
ροχή των ενδεικνυόμενων συνθηκών διαβίωσης, 
ο σεβασμός του πρωτοκόλλου ευθανασίας και η 
τήρηση των αρχών προφύλαξης της ερευνητικής 
ομάδας από ζωονόσους αποτελούν κάποιες από 
τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται με 
σκοπό την εξασφάλιση ηθικής και επιστημονικής 
αρτιότητας στη διαχείριση των πειραματόζωων 
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και πρέπει να συνεκτιμώνται κατά το σχεδιασμό 
του ερευνητικού πρωτόκολλου και την επιλογή 
του πειραματικού μοντέλου.

Μέθοδοι αξιολόγησης των εφαρμογών
     ιστομηχανικής χόνδρου

Μετά την αλματώδη πρόοδο της ιστομηχανικής 
του μυοσκελετικού συστήματος, η καθιέρωση κοι-
νά αποδεκτών μεθόδων αξιολόγησης ήταν ανα-
γκαία για την αξιόπιστη σύγκριση και αναπαραγω-
γιμότητα των αποτελεσμάτων των διαφόρων τε-
χνικών ή μεθόδων. Στην ιστομηχανική του αρθρι-
κού χόνδρου, τα συστήματα των Pineda (Pineda 
et al 1992) και O`Driscoll και συν (O’ Driscoll et 
al 1986) θεωρούνται οι πλέον αξιόπιστες μέθοδοι 
βαθμολογικής αξιολόγησης των ιστολογικών χα-
ρακτήρων του μηχανικού χόνδρου (Moojen et al 

2002). Εκτός από την ιστολογική εξέταση, η αξι-
ολόγηση του μηχανικού ιστού συμπληρώνεται 
από βιοχημική και ανοσοϊστοχημική εκτίμηση. Η 
βιοχημική ανάλυση αφορά συνήθως σε μέτρηση 
της περιεκτικότητας του ιστού σε DNA (δείκτης 
πολλαπλασιασμού του κυτταρικού πληθυσμού), 
γλυκοζαμινογλυκάνες (Taylor and Jeffree 1969) 
και υδροξυπρολίνη (Reddy and Enwemeka 1996) 
μετά από λυοφιλοποίηση και ενζυμική επεξεργα-
σία παρασκευασμάτων του νεοϊστού. Η ανοσοϊ-
στοχημική εκτίμηση διενεργείται κυρίως για τη 
μελέτη της βιοανεκτικότητας διαφόρων πολυμε-
ρών, καθώς και για την εκτίμηση της διαφοροποί-
ησης των εμφυτευμένων χονδροκυττάρων σχετι-
κά με την παραγωγή κολλαγόνου τύπου Ι ή ΙΙ. Οι 
εμβιομηχανικές ιδιότητες του μηχανικού χόνδρου 
δεν έχουν μελετηθεί πλήρως, παρά τον κρίσιμο 
ρόλο τους στην επιτυχία μιας ιστομηχανικής επα-
νορθωτικής τεχνικής. Έχουν αναπτυχθεί διάφορα 

Εικόνα 2. Μοντέλο δακτυλίου φυσικού χόνδρου για την εκτίμηση της ενσωμάτωσης του μηχανικού 
με το φυσικό αρθρικό χόνδρο. Μακροσκοπική όψη παρασκευάσματος μετά από 12 και 18 εβδομάδες 
ετεροτοπικής εμφύτευσης (α και β, αντίστοιχα). Ιστολογική μελέτη του μετώπου ενσωμάτωσης του 
μηχανικού (ΜΧ) με το φυσικό αρθρικό χόνδρο (ΦΧ) μετά από χρώση Toluidine O Blue και ανοσοϊ-

στοχημική χρώση για κολλαγόνο τύπου ΙΙ (γ και δ, αντίστοιχα).
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πρωτόκολλα εμβιομηχανικής μελέτης του φυσι-
κού και του μηχανικού αρθρικού χόνδρου, χωρίς 
πάντως να υπάρχει κοινή αποδοχή κάποιου συ-
στήματος αξιολόγησης (Lyyra-Laitinen et al 1999, 
Mow and Guo 2002).

Μετά την παρατήρηση ενθαρρυντικών αποτε-
λεσμάτων σχετικά με την κατασκευή ιστού που 
προσομοιάζει ιστολογικά και βιοχημικά στο φυσι-
κό αρθρικό χόνδρο, η έρευνα έχει στραφεί στη με-
λέτη της ικανότητας ενσωμάτωσης του μηχανικού 
στο φυσικό χόνδρο, αφού αυτό αποτελεί απαραί-
τητη προϋπόθεση για την επιτυχή αποκατάστα-
ση μιας χόνδρινης βλάβης (Yamagata et al 1989, 
Reindel et al 1995, Peretti et al 1998, Obradovic 
et al 2001, DiMicco and Sah 2001, Giurea et al 
2002, McGowan and Sah 2005, Englert et al 2005, 
Zhang Z et al 2005). Ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί 
η παρατήρηση ότι η ενσωμάτωση του μηχανικού 
χόνδρου είναι δυνατή σε in vivo συνθήκες ακόμα 
και σε τοπική νέκρωση των χονδροκυττάρων του 
φυσικού αρθρικού χόνδρου, όπως π.χ. μετά από 
προετοιμασία της κοίτης υποδοχής του μηχανι-
κού ιστού (Peretti et al 2006). Χρησιμοποιούνται 
κυρίως δύο πειραματικά μοντέλα, ο δακτύλιος 
φυσικού αρθρικού χόνδρου που περικλείει το εμ-
φύτευμα νεοϊστού (Εικ. 2) και το μοντέλο του δί-
σκου, όπου μεταξύ δύο δίσκων φυσικού χόνδρου 
παρεμβάλλεται στρώμα μηχανικού χόνδρου (Εικ. 
3) για την ιστολογική και μηχανική μελέτη του 

μετώπου ενσωμάτωσης, αντίστοιχα. Η επίτευξη 
ενσωμάτωσης με ιστολογικούς χαρακτήρες αποι-
κισμού του φυσικού αρθρικού χόνδρου από κύτ-
ταρα του νεοϊστού και εναπόθεσης μακρομορίων 
της θεμέλιας ουσίας, καθώς και με επαρκή μηχα-
νική αντοχή σε δυνάμεις διάσχισης και συμπίεσης 
θα αποτελέσει αποφασιστικό βήμα για την κλινι-
κή εφαρμογή μεθόδων ιστομηχανικής στην αντι-
μετώπιση των βλαβών αρθρικού χόνδρου.

Abstract

Animal models for tissue engineering of articu-
lar carilage

Papadopoulos A.1, Boursinos L.1, Zacharaki T.2 

1 Orthopaedic Department, Hippokratio Gen-
eral Hospital, Thessaloniki.
2 Department of Anatomy and Histology, Facul-
ty of Veterinary Medicine, Aristotle University 
of Thessaloniki.

A variety of animal models is used to develop and 
evaluate tissue engineering techniques for recon-
struction of articular cartilage lesions. Each animal 
model presents specific advantages and disadvan-

Εικόνα 3. Μοντέλο ενσωμάτωσης μηχανικού στο φυσικό αρθρικό χόνδρο, που συνίσταται σε παρεμβολή 
μηχανικού ιστού μεταξύ δύο δίσκων απονεκρωμένου φυσικού αρθρικού χόνδρου. α) Μακροσκοπική όψη, 
β) ιστολογική εικόνα του μετώπου ενσωμάτωσης (ΜΧ, μηχανικός χόνδρος) και γ) στιγμιότυπο μηχανικής 

μελέτης της αντοχής του μετώπου ενσωμάτωσης σε δυνάμεις διάσχισης με τη χρήση υδραυλικού μηχανικού 
φασματόμετρου.
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tages being involved in various heterotopic and or-
thotopic models of chondrogenesis and the key issue 
in the selection of the appropriate animal model is 
to match the model to the study hypothesis to be 
tested. The purpose of this review is to discuss is-
sues regarding basic concepts of tissue engineering 
of articular cartilage, various animal models and 
the guidelines for the selection of the animal model 
in the planning of tissue engineering research pro-
tocols.

Key words:  tissue engineering, articular cartilage, 
chondrogenesis models
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