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Celem pracy było zbadanie wpływu jałowego stanu zapalnego jamy
szpikowej kości udowej na zmiany morfologiczne w kościach
szczurów. Badania przeprowadzono na szczurach samcach szczepu
SPD (233-250 g), które podzielono na dwie grupy badane, u
których wywołano jałowy stan zapalny jamy szpikowej kości
przez okres (3 lub 6 tygodni) i dwie odpowiednie grupy
kontrolne.
W celu wywołania jałowego stanu zapalnego jamy szpikowej kości
zastosowano metodę Meiera i wsp. w modyfikacji własnej. U

szczurów, uśpionych metoheksytalem, wprowadzono do jamy
szpikowej kości udowej implant jałowej peletki bawełnianej.
Po 3 lub 6 tygodniach eksperymentu zwierzęta zabijano.
Wykonano pomiary makrometryczne wyizolowanych kości udowych i
kości piszczelowych (masy, długości, średnicy trzonu i nasady)
oraz pomiary histometryczne wyizolowanych kości udowych
(powierzchni przekroju poprzecznego trzonu i jamy szpikowej,
przyrostu na grubość, grubości osteoidu, grubości beleczek
kostnych nasady, szerokości chrząstki nasadowej). Wykonano
badania hematologiczne szpiku kostnego i krwi obwodowej. Na
podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że model
eksperymentalny z zastosowaniem implantu jałowej peletki
bawełnianej do jamy szpikowej kości długiej u szczurów może
być wykorzystany w celu wywołania eksperymentalnego jałowego
stanu zapalnego jamy szpikowej kości. Charakteryzuje się on
zmniejszeniem zawartości komórek układu erytroblastycznego
oraz zwiększeniem zawartości komórek układu mieloblastycznego
i układu limfoblastycznego w szpiku kostnym kości zawierającej
implant. Ponadto stwierdzono zwiększenie powierzchni przekroju
poprzecznego części korowej trzonu i zmniejszenie powierzchni
przekroju poprzecznego jamy szpikowej, zwiększenie przyrostu
zewnętrznego i wewnętrznego na
szerokości chrząstki nasadowej,

grubość, zmniejszenie
zwiększenie masy oraz

deformację kształtu kości zawierającej implant.
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The aim of the present study was to investigate the effect of
the aseptic inflammation of the marrow cavity of the femur on
the morphometry of the femur and tibia in rats.

The experiment was carried out on male SPD rats (233-250 g)
divided into 2 groups in which aseptic inflammation of the
marrow cavity was induced (3 or 6 weeks) and 2 respective
control groups.
The aseptic inflammation of the marrow cavity was induced
using the method of Meier et al. in our modification. The
implant of an aseptic cotton pellet was inserted into the
marrow cavity of the femur of rats under methohexytal
anaesthesia. After 3 or 6 weeks of the experiment, the animals
were killed. The macro- metric parameters (mass, length,
diameter of the diaphysis and epiphysis) and histomorphometric
parameters of the femur (transverse cross-section area of the
diaphysis and of the marrow cavity, transverse growth, width
of the osteoid, width of the trabeculae in the epiphysis,
width of the epiphyseal cartilage) were studied. Hematological
investigation of the blood and marrow were also carried out.
Results: The applied experimental model may be used to induce
aseptic inflammation of the femoral marrow cavity. A decrease
in the number of the erythroblastic system cells and increases
in the number of the myeloblastic and limphoblastic system
cells in of the bone marrow of the bone containing the implant
were observed. Moreover, an increase in the transverse crosssectional area of the diaphysis and a decrease in the
transverse cross-section area of the marrow cavity, increases
in the endosteal and periosteal transverse growth, a decrease
in the width of the epiphyseal cartilage, an increase in bone
mass and a deformation of the bone containing the implant were
observed.

