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Rozwói techniki artloskopowej
w badaniach stawów u zwiełząt
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Schorzenia stawów są przypadłością spotykaną u

skonalszych i skuteczniejszych technik ich diagnozo-
wania. Jedną znowszych technik badawczych, która
przyczynia się do pełniejszej diagnostyki chorób sta-
wów jest artroskopia.

Arlroskopia j est diagnostyczną techniką endosko-
pową umożliwiając
jamy stawowej. Za
można dokonać bar
wnętrznych struktur anatomicznych stawu. Technika
ta daje możliwość dokładnej wtzualtzacji stawu, przy
minimalnej inwazyjności badania i nteznacznym od-
setku powikłań w następstwie jej stosowania. Daje
obraz wielobarwny i powiększony, zwiększa zatęm
procent i dokładność postawienia
Wprowadzenie artroskopii do ba
zl7acznym stopniu wyeliminowało
gnostycznego otwarcia stawu (artrotomii). Badanie
artroskopowe w porównaniu z artrotomią dostarcza
znacznte więcej informacji diagnostycznych o stanie
bŁony mazi tawowej i innych we-
wnętrznych ch ze względu na tech-
nicznąmoż obrazu powiększonego
(I, 2, 5, 1 3, 1 5, 19, 2I, 26, 2J, 32, 35, 38, 4I, 43).

Artro s kop i a b ę dąc te chniką ob ruzuj ąc ą stanowi c en-
nąmetodę diagnosĘcznąktora zduzym powodzeniem
uzupełnia o1o-
giczne, ul wy-
konania b stO-

sowania wspomnianych metod diagnostycznych, bo-
wiem taki tok postępowania diagnostycznego znacz-
nie ułatwia uchwycenie charakteru zmian i postawie-
nie właściw e go r ozpoznania (2, 9 - 12, 25, 28, 42).

elektronicznego urząd zenia - printera. Dodatkowo w
czasię trwania arlroskopowej lustracji stawu istnieje
możliwość pozyskiwania do badań laboratoryjnych
mazi stawowej,-chrząstki stawowej i bioptatów błony
maziowej (6-8, 12, 36, 42).

PierwŚze wzmianki zastosowania artroskopii w ba-
daniach stawów datowane sąna początek XX wieku.
Pierwszą udaną próbę uzyskania obrazu wewnątrz-
stawowego wykonał przy pomocy cy,toskopu w 1918 r.

Takagi z Uniwersytetu w Tokio . Obtazowała ona wnę-
trze stawu kolanowego człowieka (3, 6, 18, 23). Pierw-
szy artroskop zaprojektowano i wyprodukowano w
I9ż0 t.,Iecz lżyta wówczas kaniula optyczna posia-
dała średnicę 7 ,3 mm, co czyntło taki przyrząd mało
ptaktycznym (13). W 1931 r, Takagi wykonał, zakoh-
Ćzonę sukcesem, badanie jamy stawowej artroskopem



tłowodowej oraz technicznej możIiwości wytworze-
nia światła zimne go, uniemożliwiaĘ uzyskiwanie wła-
ściwej intensywności i jakości oświetlenia, przyczy-
niały się równiez do szeregu niepowodzeńprzy wpfo-
wadzaniu artroskopii do praktyki klinicznej (19).

W 1949 r. Watanabe jako pierwszy wykonałbada-
nie artroskopowe stawu skokowego konia. Autor ten
opisał równiez podstawowe zasady obowiązujące pod-
czas artroskopowego badania stawu kolanowego czło-
wieka, aw 1962 r. zastosowałkltntcznie artroskop do
badarria stawów człowieka (13, 18, 20). DaIsze lata
przyniosĘ intensywny rozwój konstrukcji technicz-
nych, które umożliwiły wykorzystanie złożonych sys-
temów w instrumentarium endoskopowym. W zależ-
ności od wielkości i objętości stawu, atakże ciężaru
zwierzęcia, istnieją artroskopy rożntące się: kątem
nachylenia czoła artroskopu, średnicąartroskopu i jego
rękawa, a takżę dfu go śc ią artro skopu. B iorąc p od uwa-
gę stopień nachylenia soczewki czoła artroskopu, za-
stosowanie kliniczne w weterynari i znajdująartroskopy
o następujących kątach: 0o, 5o, I0",25",30",70". Ze
względu na średnicę zewnętrznąartroskopu u koni sto-
sowane są artroskopy o grubości 4 mm, natomiast u
psów wykorzystuje się artroskopy o wymiarach,. I,7
mm; 1,9 mm;2,2mm 2,7 mm. W zależności od głę-
bokości stawu i masy pokrywających go mięśni, u psów
i koni stosuje się arlroskopy o długościach od 7 cm do
18 cm. Artroskopy krótsze są bardziej użyteczne w
badaniu stawów pokrytych niewielką masą mięśnio-
wąnp.: staw łokciowy i skokowy (25).

Artro skop lżyw any do ce lów diagno styc zny ch w i-
nien cechować się:

_- możliwością optymalnej wizualizacji stawu,

- swob odą manipulacj i i łatwo ścią p enetracj i wszyst-
kich zachyłków stawu,

- dużąodpornością na odkształcenia t złamanta.
Artroskopy o maĘch średnicach s ą delikatne, a pr zez

to podatne na uszkodzenia. Podobnie artroskopy o
dużych długościach są bardziej elastyczne, a tym sa-
mym czę ś c iej mo gą ule gać uszkodzeniom męchanicz-
nym. W diagnostyce artroskopowej stawów psów i
koni najbardziej praktyczne są arlroskopy o kątach
nachylenia czoła soczewki 25" lub 30", a czasamt7}"
i średnicy artroskopu 2,2 mm hlb 2,7 mm u psów i
4 mm u koni. Do diagnostycznych zalet artroskopów
o ukątowaniu 25" lub 30' (w porównaniu do innych
kątów nachyleń) należy zaliczyć:

- zwiększenie pola widzenia wnętrzajamy stawo-
wejprzez obrót artroskopem wokół jego osi, co elimi-
nuje konie cznośó wykonywania dodatkowych mani-
pulacj i artroskopem wewnątrz stawu,

- diagno styc znie naj le p szą czytelno ś ć obrazu.
Równocześnie z postępem w technologii produkcji

aparallry endoskopowej, trwaĘ badania nad doborem
optymalnego środka, oboj ętnego dla wnętrzaj amy sta-
wowej, który miałby praktyczne zastosowanie w po-
większeniu objętości jamy stawowej. Obecnie najczę-
ściej uzywanym środkiem do płukania stawu podczas
badania arlroskopowego jest płyn Ringera (18, 36),

Podczas irygacji ze stałym ciśnieniem, objętość jamy
stawowej powinna ulec powiększeniu do stopnia, w
którym nie dochodzi do uszkodzenia torebki stawo-
wej, ajednocześnie możliwym staje się swobodne ma-
nipulowanie artroskopem wewnątrz stawu. Mechanicz-
ne pfukanie stawu.niesie za sobąpewne aspekty lecz-
nicze, przyczyniając się do wypfukiwania z wnętrza
stawu sub stancj i chorob otwó r czy ch np. : enzymy, ro d-
niki tlenu, mediatory zapalenia (22). Niezmiernie waż-
ny dla prawidłowej funkcji struktur stawu jest rodzaj
uzytego płynu do irygacji stawu, Ęmbardziej, że średni
czasbadania artroskopowego możętrwac od 5 do 30
minut, a ilość zlżytego płynu waha się od 150 do
500 ml u psów. Zprzeprowadzonychptzez Reagana i
wsp. (34) badań wynika, że pewna grupa pĘnów nie
pozostaje bez ujemnego wpŁywu na chrząstkę stawo-
wą. Udowodniono mianowicie, że 0,9oń roztwór soli
ftzjologtcznej wpływa ntezbyt korzystnie na funkcję
chondrocytóq co w konsekw encji przy czynić się może
do hamowania syntezy proteoglikanów. Optymalnym
dl a chrząstki stawow ej, niezakłó c ającym prawidłowe -
go metabolizmu chondroclów jest ptyn Ringera (16,
3Ą. PĘn ten jest obecnie powszechnie stosowany w
badaniach arlroskopowych stawów k ończynu mvierząL

Podczas badania i zabiegow artroskopowych u koni,
do płukani a stawów kończyn wykorzystywana j e st ar-
tropompa, wytwarzająca ciśnienie płaczące w grani-
cach od 0 do 200 mmHg. W badaniach artroskopo-
wych stawów psów do uzyskiwania skutecznego ci-
śnienia pŁuczącego poza artropompą mogąbyć rów-
niez wykorzystywane worki Unifusor 1000cc i 3000cc.

W I92I L po raz pierwszy do powiększenia objęto-
ści wnętrza stawu kolanowego człowieka zastosowa-
no gaz (15,43). Obecnie użlłvane sąw artroskopii u
ludzi i zw ier ząt następuj ąc e gazy : suche p owi etrze, C O,
i NrO. Zastosowanie tych gazow umożliwia:

jpolepszenie czytelnoś ci obrazu, obserwowanie sub-
telnych nieregularności chrząstki stawowej (w środo-
wisku wodnym światło ulega rozproszęniu co utrud-
nia dostrzeganie niewielkiego stopnia zmian kształtu
chrząstki),

- lepszą ostrość i kontrast obrazu,
- większe pole widzenia,
- wyeliminowanie ruchu wolnych fragmentów we-

wnątrzstawowych,
- brak zamazania obrazu podczas krwawienia do

jamy stawowej,
- brak przerysowania obrazu,
- brak ry zyka okoł o s taw ow e go gro m adzenia pĘnll.
Wadami gazowego systemu powiększenia objęto-

ści jamy stawowej są:

- duża swobo da wydo stawania się gazu na zewnątrz
Stawu,

-ryzyko powstania odmypodskórnej na skutekwy-
sokiego ciśnienia podczas wycofania arkoskopu poza
staw lub wykonywania kolejnego nakłucia,

- CO, w środowisku wodnym tworzy H'CO., a po-
wstały nviązek drażni chemicznie tkanki,'

- konieczno ść zastosowania fi ltrów bakteryj nych,



- brak wypfukiwantaze stawu krwi, wolnych frag-
mentów wewnątrzstawowych,

- ry zyko powstania zatoru powietrzne go,

- mała dokładnośó badania kosmków błony mazio-
W€J,

- brak przemieszczanla węwnątrz stawu wolnych
fragmentów chrząstki.

- wysychanie chrząstki.
Obecnie kliniczne zastosowanie gazow ma miejsce

podczas lżycia lasera chirurgicznego (HOLMIUM -
- LASER) lub w przypadkach wymagających bardzo
dokładnej wizualizacji j amy stawowej (I3, 2ż).

Pierwsze dane piśmiennictwa na temat diagnostyki
artroskopowej u takich gatunków zwierzątjak: koń,
świnia, pies, wół, pojawiły się na przełomie lat sie-
demdziesiątych XX wieku (19). W 1974 r. po raz
pierwszy użyto artroskopii do badania stawu garstko-
wego konia (25). W 1982r. zastosowano u koni artro-
skop w badaniu stawu kolanowego (25). W latach
osiemdziesiątych XX wieku nastąpił intensywny roz-
wój diagnostyki i chirurgii artroskopowej u koni.
Ommert (29), a następnie Valdel i wsp. (44) posfużyli
się chirurgią artroskopowąw leczeniu stawu garstko-
wego u konia. W 1984 r. zastosowano chirurgiczne
zabiegt artroskopowe u koni na stawach: garstkowym,
skokowym, stępowym i udowo-rzepkowym (24, 25).
Pierwsze wydanie książkowe autorstwa Mcllwraitha
doĘ czące artroskopii u koni lkazaŁo się w 1 9 84 r. (2 5 ).

Prace na temat diagnostyki artroskopowej u psów
ukazały się w latach 1978, 198I i doĘczyły techniki
badania ańroskopowego stawu kolanowego psa (19,
4I,43). W latach dziewięcdziesiątych nastąpił inten-
sywny rozwój diagno sĘki artro skopowej stawów koń-
czyn psów (6, 1 1, 13, 19, 37, 39), ukazaĘ się też pierw-
sze prace dotyczące diagnostyki artroskopowej stawu
ramiennego (31), stawu łokciowego (39), stawu garst-
kowego (4), stawu kolanowego (19), stawu skokowe-
go (40,41). Do chwili obecnej opublikowano niewie-
le prac doĘczących diagnostycznego badania arhosko-
powego stawu biodrowego psów (32).

Z aletami b adania artro s kop ow e go j e st ni ew ątp l iwi e
możliwość j ednoczesnego badania i dokonyw ania za-
bie gów op eracyj ny ch, a także o c ena rozle gło ści zmian
chorobowych i dynamiki procesu chorobowego. Ba-
danie artroskopowe pozwala na szybkie i poprawne
p o stawieni e diagno zy. W me dycynie we terynaryj nej,
artroskopia zyskała już uznanie w diagnozowaniu i
chirurgicznym leczeniu schorzeń stawów koni (10, 15,
I7 ,2I,24-27 ,29,30,33, 44-46),

Obecnie artroskopia staje się coraz częściej wyko-
rzystywaną techniką diagnosĘczną i chirurgiczną w
badaniu i leczeniu zmianchorobowych stawów psów.
Istniejące opóznienie rozwoju i zastosowania artrosko-
pii u psów w porównaniu do tej techniki u koni wią-
zacnależy z problemami technicznymi produkcji zmi-
niaturyzowanego, właściwego instrumentarium, nie
tramaĘrującego stosunkowo mĄch stawówpsa. Nie
bęz znaczenia był również aspekt ekonomiczny, w któ-
rym bilans nakładów i zysków stawiał na pietwszym

miejscu artroskopię u koni, stwarzając w konsekwen-
cji korzystniejsze możliwości badań i powiększania
liczby sp ecj alistów. Obecne zaintere sowanie artro sko-
piąu psów pozwala oczekiwać, że w niedalekiej przy-
szłości zyska ona równie ważnę znaczęnię kliniczne,
jakie osiągnęła w ortopedii koni.

Dokonujący się ciągle postęp technologiczny lmoż-
liwiał będzie wprowadzenie do artroskopii llzwterząt
udoskonalonej aparatury oraz instrumentarium. Wpro-
w adzonę będą nowe techniki diagnosĘcz ne, poszerza-
j ące zakres operacyj ny ch zabie gow artro skopowych.
Nalezy więc oczektwać, że artroskopia u zwierząt zy-
skiwać będzie coraz powszechniejsze zastosowanie
kliniczne, a j ej mniej s za inw azyjno ść szerszą akcep-
tację terapeuĘczną.
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