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Diagnostyka artroskopowa
stawów końGzyny miednicznej psów
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Summary

:Diagnostic],*rth,r,q§eopy it is a technique of endoscopy which enables very detailed ,examination of intra-
-ańicular stiłctufćś tó he performed, as well as to estimate degeneratiVe changes of articular cartilage, and
oth,er ałtiiulhr soft tissues lesions. This paper presents the arthroscopy technique of
examinartl=onś in dogs. It describes the various complications which can occ*r after arth
nonetheleś,ś, it,,cóncludes that arthroscopy iś vCry helpful in early diagnosis of joint lesions. |.,:::,,,"., 
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Artykuł przeglądowy

Diagno sĘka afiroskopowa j est obecnie wykorzysty-
wana j ako samodzieln a, bądź uzupełniaj ąc a technika
wewnątrzstawowe go r ozpoznawania wielu s chorz eń.
Zaletątej techniki diagnostycznej jest rnożliwośc wcze-
snego wykrywania wielu zmian,ktore za pomocą in-
nych technik badawczych w początkowych stadiach
procesów chorobowych nie są obrazowane. Niewiel-
ka inwazyjność tego badania i dokładnośc rozpozna-
wania powodują że staje się ona coraz częściej stoso-
waną techniką diagnostyczną(6,7 , 9).

Spośrod stawów kończyny miednicznej psa do chwi-
l i ob e cnej di a gno styka ańro skop o w a znalazła pr akĘ c z -
ne zastosowanie w badaniach stawu kolanowego i sko-
kowego (1,5).

Diagnostyka ail]oskopowa stawu kolanowego

Do badania artroskopowego stawu kolanowego psa,
zwlerzęukłada się w pozycji grzbietowej, w taki spo-
sób, aby badana kończynaznajdowała się nieznacznie
poza stołem operacyjnym. Kończyna ta nie jest wy-
wiązywana. U tak ułożonego zwierzęcia z łatwością
można wykonyłvać ruchy przyśrodkowego i boczne-
go zginantą skręcania i prostowania. Takie bowiem
manewrowanie badaną kończyn ą znacznlę ułatwia
wewnątrzstawowe manipulacj e artroskopem podczas
r ealizacjibadania artroskopowego stawu kolanowego.
W trakcie przeprowadzania dtagno styki ańroskopowej
na terenie opisyrvanego stawu, wykorzysĘwane są dwa
dojścia przyśrodkowe lub boczne w stosunku do wię-
zadŁa pośrodkowego rzepki. Igłę do płukania stawu,
artro skop or az diagnostyczne instrumentarium artro -
skopowe wprowadza się bocznie lub przyśrodkowo do
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w ięzadła po środkowe go rzepki, w połowie odle gło ści
rni ę dzy r zepkąa guzowato ścią ko ś ci piszczelowej .

Badanie ańroskopowe stawu kolanowego rozpoczy -

na się od inspekcji stawu udowo-rzepkowego, tzn.
c hrz ąstki stawowej b 1o czka ko ści udow ej, a także r zep -

ki, Po zbadaniu stawu udowo-rzepkowego, artroskop
kieruje się na stronę przyśrodkowąstawu udowo-pisz-
czelowego, gdzie badany jest kłykieć przyśrodkowy
kości udowej. W celu wizualizacji łąkotki przyśrod-
kowej, staw kolanowy nieznacznie zgina się (kość pisz-
czelowa delikatnie skręcana jest zewnętrznie z jedno-
cze snym wygięciem podudzi a na zew nątrz). Ustawie-
nie kończyny w opisany sposób, znacznie zwtększa
przestrzeń stawowąpo stronie przyśrodkowej stawu i
polepsza czytelność obrazl łąkotki.

Po dokonaniu inspekcji łąkotki przyśrodkowej z
uwzględnieniem stanu jej rogów, artroskop pTzesuwa-
ny jest w kierunku dołu międzykłykciowego, gdzie
badany jest sam dół międzykłykciowy, a następnie
więzadło l<rzyżowe przednie i tylne. Badając oba wię-
zadłal<rzyżowe, zwraca się szczególnąuwagę na miej-
sca ich przyczępu, jak również strukturę i ciągłośó
więzadeł,

Kolejnym etapem badania jest inspekcja łąkotki
bocznej. W celu zwiększeniaprzesttzeni jamy stawo-
wej i polepszenia diagnostycznej czytelności obrazu
łąkotki bocznej, zglna się badanąkończynę w stawie
kolanowym do wewnątrz.W dalszej fazie lustracji sta-
wu badany jest kłykieć boczny kości udowej, a także
biegnące wewnątrzstawowo ścię gno mię śnia pro stow-
nika palców stopy długiego. W sytuacjach wymagają-
cy chbar dziej szczegołowego badania wykorzystywa-
na jest sonda haczykowa.



Diagnostyka aftroskopowa stawu skokowego

Psa do badania artroskopowego stawu skokowego
układa się w pozycji grzbietowej, bocznej lub brzusz-

badanie artroskopowe stawu skokowego od strony

torebki stawowej, bocznie do ścięgna mięśnia prostow-

ścięgna
skop w
ścięgna
scu uwypuklenia torebki stawowej.

Badanie artroskopowe stawu skokowego ptzy llży-

szwowo-bocznej stawu, (poniżej kostki bocznej) i kie-
ruje się pod ścięgno mięśnia zglnacza głębokiego pal-
ców. W trakcie badania stawu skokowego. oceniany
jest również stan chrząstki stawowej bloczka kości
ikokowej, ko stki przy środko w Ą ptszczeli, a także bło -

ny mazloweJ.

Wyniki badań stawu kolanowego

Podczas artroskopii stawu kolanowego w pierwszej
1).

ep-
ar-

przebie boczna, ści udo-
wej, śc nia pros palców
Podcza rtroskop st błona
mazl,
WoW
stan

gółowąlustrację jamy stawowej (1, 3).

Ryc. 3. Stan zapalny kosmków błony maziowej stawu kola-
nowego, widoczne jest ich obrzmienie i przekrwienie

W warunkach fizjologi cznych,w obrazach arlrosko-

Ryc. 1. Artroskopowy obraz stawu udowo-rzepkowego

Ryc. 2. Artroskopowy obraz łąkotki przyśrodkowej



wego daje sonda haczykowa. Za pomocą sondy oce-
niany może być stan chrząstki stawowej (wyklucze-
nie zmian chondromalacyjnych, zwyrodnieniowych,
OCD), łąkotek (podłuzne, poprzeczne uszkodzenie),
w ięzadeł kr zy żowy ch (czę ściowe i całkowi tę zerw a-
nie).

Podczas realizowanych w Klinice Chirurgii Wy dzia-
łu Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie badań ar-
tro skop owych di a gno zowane byŁy zmiany doty c ząc e
błony maziowej, chrząstki stawowej rzępk| bloczka i
kłykci kości udowej, a także więzadła krzyżowego
przedniego.

B adana błona maziow a psów, pacj entów ambulato-
ryjnych z objawami kulawizny, była zapalnie zmie-
niona, przekrwiona i obrzmiała. Kosmki błony mazio-
wej przerośnięte, pogrubione, przektwione, pokryte
licznymi wybroczynami (ryc. 3). Do arlroskopowej
oceny stopnia uszkodzeń chrząstki stawowej stosowa-
na była klasyfikacja Noyesa Stablera. W uzyskanych
obrazach aftroskopowych chrząstki stawowej widocz-
ne było j ej rozmiękani e, pęknięci a, j ak równie ż uszko -
dzeniaz odsłonięciem warstwy podchrzęstnej (ryc. 4).
W obraz i e zelwane go w ięzadła W zy żow e go prze dni e -
go widoczne były strzępy więzadła (ryc, 5). W przy-
p adku zęrw ania w ięzadła krzy żow e go przednie go,
zawsze badany był stan więzadłakrzyżowego tylne-
go.

Podczas badania artroskopowego stawu kolanowe-
go wystąpiły następujące trudności i powikłania: trud-
ności z wprowadzeniem i operowaniem artroskopem
na terenie jamy stawowej u jednego psa o masie ciała
15 kg, przysłanianie obrazu przęz ciało tłuszczowe
podrzepkowe u dwóch psów, zwiększenie objętości
c iał a tłus zcz ow e g o p o drz ep ko w e go pr zy pr ze dłuż ą ą-
cym się badaniu u jednego psa, kulawlznapo badaniu
artroskopowym u jednego psa o masie ciała 15 kg,
utrzymująca sięprzez okres 7 dni.

Wyniki badań stawu skokowego
W obrębie stawu skokowego artroskopowo badana

jest błona maziowa i jej kosmki, chrząstka stawowa
pokrywająca bloczek kości skokowej i kostkę przy-
środkowąp iszczęli. Wymienione strrrkfury anatomicz-
ne stawu skokowego powinny być badane z dużądo-
kładnością poniewaz miejsca te u psów mogą być
często obj ęte zmi anami chorobowy mi (sy n ov i tó, OCD,
zmiany zwyrodni eni owe).

W uzyskan y ch obr azach artro skop owych chrząstka
stawowa zdrowych zwierzątbyła gładka. lśniąca, kre-
mowobiała (ryc. 6).U osobników starszych chrząstka
stawowa by Ła żoho op alizuj ąc a,matow a. B łona mizio -
w a w obr azie arlro skopo!\rym była po fałd ow ana, zw-
biała, żołtoróżow a, dobrze unaczyniona.

Podczas badania artroskopowego stawu skokowe-
go stwierdzono następujące trudności i powikłania:
trudności z wprowadzeniem artroskopu i jego opero-
waniem na terenie jamy stawowej u dwóch psów, nie-
wielkiego stopnia jatrogenne uszkodzenie chrząstki

Ryc. 4. Uszkodzenie chrząstki stawowej rzepkizodsłonięciem
warstwy podchrzęstnej

Ryc. 5. Artroskopowy obraz fragmentu zerwanego więzadła
krzyżowego przedniego

Ryc. 6. Artroskopowy obraz chrząstki stawowej bloczka ko-
ści skokowej psa

gładka, lśni ikówstarszych
chrząstka s Duże korzyści
w badaniu stawu kolano-



stawowej u dwóch tych samych psóq podskórne gro-
madzenie płynu Ringera u jednego psa, kulawizna u
dwóch wymienianych już zwterząt utrzymująca się
przęz okres 5 dni.

0mówienie

Własne badania afiroskopowe stawów kolanowych
psa byĘ realizowane przy wykorzystaniu dwóch miejsc
wprowadzenia artroskopu: doj ścia położonego bocz-
nie i przyśrodkowo w stosunku do więzadła pośrod-
kowego rzepki. Kivumbi i Bennett (8) do afiroskopo-
wego badania stawu kolanowego opisali wykorzysta-
nie dojścia bocznego, Van Bree i van Ryssen (5) w
arlroskopowym badaniu stawu kolanowego psa wy-
korzystywali zarówno dojście boczne i przyśrodkowe.
Według Bardeta istniejąmozliwości wykorzystania ar-
troskopowego dojścia do stawu kolanowego także
przęz więzadło pośrodkowe rzepki (2), jednak obra-
zowanie jamy stawu kolanowego nie jest w tymprzy-
padku zadowalające (3), W badaniach własnych usta-
lono, ze bardziej ptaktyczne wydaje się dojście bocz-
ne. Z tego miejsca bez większych problemów mozna
badać wszystkie struktury anatomiczne stawu kolano-
wego ( 1 ). P odczas r ealizacji badania artro skopowego
stawu kolanoweg o psa zawsze oceniany był stan rzep-
ki (wykluczenie ewenfualnych zmian chondromalacyj -

nych), obu kłykci kości udowej (zuwagąskierowaną
na część przyśrodkową kłykcia bocznego kości udo-
wej, tj. miejsca gdzie w 90oń mogą lokalizować się
zmiany OCD), atakże więzadeł krzyżowych i łąkotek.

W trakcie realtzacji badań arlroskopowych stawu
skokowego do oceny wnętrzajamy stawowej stoso-
wane były następujące doj ścia: grzbietowo -boczne,
grzbietowo-przyśrodkowe, podeszwowo-boczne. W
badaniach własnych ustalono, że dojścia grzbietowo-
-boczne, grzbietowo-przyśrodkowe nie stwarzaj ą więk-
szych trudności z wprowadzeniem artroskopu j ak i j ego
swobodnym manipulowaniem. Posługując się doj-
ściem podeszwowo-bocznym w przeprowadzonych
badaniach stawów skokowych były zanotowane plo-
b lemy z rcallzacj ąb adania artro skop owe go. P o dobne
trudności z ulokowaniem afiroskopu w stawie skoko-
wym po stronie podeszwowej zostały opisane przęz
innych autorów (4, 10). Altorzy ci do badań artrosko-
powych stawu skokowego przy użyciu dojścia pode-
szwowo-bo cznego zalecają stosowanie ańloskopu o
średnicy 2,ż mm.

W przeprowadzonych badaniach arlroskopowych
stawu skokowego oceniany był stan chrząstki stawo-
wej ze szczegolnym uwzględnieniem bloczka przy-
środkowego kości skokowej, miejsca gdzie mogą lo-
kalizować się zmiany OCD. Van Bree i van Ryssen (5,
10) podali, że poza anatomicznie małą przestrzenią
stawu skokowego, trudności jakie mogąwystąpić pod-
czas arlroskopowego badania stawu skokowego, wy-
nikają zptzerostu kosmków błony maziowej, atakże

obecności na terenie jamy stawowej wolnych, dużych
fragmentów chrząstki.

Podczas r ealizacj-s,własnych badań arlro skopowych
stawu kolanowego wystąpiły następujące komplika-
cje: trudności z wprowadzeniem artroskopu i jego ope-
rowaniem na terenie jamy stawowej psa o masie 15

kg, przysłantante obrazuprzez ciało tłuszczowe pod-
rzepkowe, zwiększenie obj ętości ciała tŁgszczowego
przy przedłużającym się badaniu. Kir,umbi i Bennett
(8) przeprowadzając badania artroskopowe u psów
zanotowali następujące komplikacje: okołostawowe
gromadzenie płynu płuczącego, krwawienie do jamy
stawowej, niepełną wi zualizację struktur wewnątrzsta-
wowych na skutek: przysłanianta obrazl przez ciało
tłltszczow e podrzepkowe, wolne fragmenty chrzęstne,
przerośnięte kosmki błony maziowej. Autorzy ci mie-
li również trudności z wprowadzentęm artroskopu u
psa o masie 6 kg. Komplikacje, jakie wystąpiły pod-
czas własnych badań aftroskopowych stawu skokowe-
go to: trudności z wprowadzeniem artroskopu i jego
operowaniem, jatrogenne uszkodzenie chrząstki sta-
wowej, podskórne gromadzenie płynu płuczącego,

Rezultatem własnych badań artroskopowych stawów
kolanowego i skokowego jest również postawienie
następuj ących wymogów dotyczących techniki bada-
nia wymienionych stawów: znteczulęnie ogólne, od-
powiednie wywiązanie psa i ułożenie badanej kończy-
ny, wprowadzęnie arlroskopu we właściwą okolicę
badanego stawu, staranna i planowa inspekcja wszyst-
kich struktur anatomicznych stawu, ciągłe płukanie
jamy stawowej z przeciętnym zużyciem 250-500 ml
płynu płuczącego.

B adanie artro skopowe j est techniką diagnos ty czną
za pomocą której można obrazowaó zmiany chorobo-
we w obrębie struktur wewnątrzstawowych zan|m
objawią się one jako patologia w innych badaniach
dodatkowych. Informacj e uzyskane za pomocą bada-
nia arlroskopowego pozw alają na wcześni ejsze roz-
poczęcie leczenta, a same zabtegi artroskopowe nie
przekreślaj ą dalsze go radykalne go po stępowania ope-
racyjnego.

piśmiennictwo

I Adamiąk Z: Artrosl<opia w stanach fizjologicznych i wybranych ztnianach
patologicznych u psów. Praca dokt , Wydział Med. Wet AR-T Olsztyn, 1999.

2.Bardet,J.,E: Mat Kongres., 8 E.S.VO.T. Monachium l996, s. 45

3 Bardet J. E: Mat. Kongres., 8 E.S.VO T. Monachium ]996, s. 52

4 Bree H. van, Ryssen B van: Mal. Kongres , E E S,VO.T. Monachium l996,
s.5E.

5.Bree H. van, Ryssen B van,.Yet Clin. N. Am. Small. 28, 16l, ]998,

6.Gambardella R A, TihoneJ. E.:Am J. SportMed 11,267, 1983

7.Hershnlan E B , Nisonson B : Am J. Sport Med. 11, 253, 1983.

8.Kivumbi C. W., Bennett D: Vet. Rec 19, 241, ]98l.
9.]uIiller C W, Presnell K. R: J Am. Anim Hosp Assoc, 2l, 623, 1985

l0.Rysseł B van, Bree H. yan: J. Am Aniln. Hosp Assoc 28,295, 1992

Adres autora: dr Zbigniew Adamiak, ul. Oczapowskiego 14, 10-957 Olsz-
tyn-Kortowo


