
Praca oryginalna

Poj ęc ie zmiany zwyrodni eniowe stawu (o s t e o ar t h -
ritis) oznacza proces niszcząco-wytworczy na terenie

j arny stawowej . Wynik ające z nie go zmiany zapo cząt-
kowane sąniszczeniem chrząstki stawowej z następu-
jącym po nim procesem naprawczym prowadzącym
do przebudowy warstwypodchrzęstnej kości i powsta-
nia osteofitów. Równocześnie w tkankach miękkich
otaczający ch staw następuj ą zmiany zapalne.

Uwzględniając czynnlkl przyczynowe mozna wy-
rożnić dwie podstawowe grupy zmtan zwyrodnienio-
wo-zniekształcaj ących stawów : pierwotne (idiopatycz-
ne) i wtórne. Do grupy pierwszej zalicza się zlniany
zwyrodnieniowe tych chorych zwierząt, u których do-
stępnymi metodami rozpoznawczymi nie mozna wy-
l<ryc przyczyn choroby. Znaczenie mogą mieć tu uwa-
runkowania genetyczne. Dokładnie nie określone za-
burzęnia w budowie chrząstki stawowej, nawet przy
prawidłowo obciążanym stawie, sąwystarczające do
zapoczątkowania niszczenta chrząstki i do rozwoju
zmjan zwyrodnieniowych (4, 10). Niektórzy autorzy
łączą p o czątek choroby z nteznanym c zynnikiem wy-

1ołują9ym uszkodzenie chrząstki stawowej i powsta-
nie w niej zmian ogniskowych. Z czasem dochodzi do
tworzenia się zmian uogólnionych (1, 4, 8).

Wtórne zmiany zwyrodnieniowe stawów kończyn
psa mogąbyć wynikiem przebytego urazu lub choro-
by stawu. Przyczyn wtórnych zmian zwyrodnienio-
wych jest wiele, najczęściej sąto cżynniki powodują-
ce nieprawidłowe obciążenie stawu. Zaliczasię do nich
niezgodność kontaktu powierzchni stawowych po prze-
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bytych ur azach, nieprawidłowe wyosiowan ie stawu po
nieprawidłowo zrośniętych złamaniach, bezpośrednie
uTazy chrząstki stawowej w wyniku złamań kostno-
-chrzęstnych i wewnątrzstawowy ch z przemieszcze-
niem, wgniecenia chrząstki, po przebytych zapale-
niach.

P ierwotnym czynniki em rozwoj u zmian zwyro dnie-
niowych jest mechaniczne uszkodzenie chrząstki sta-
wowej. Mechanizm uszkodzeniamoże wynikać z jed-
norazowego urazl naruszającego strukturę chrząstki
bądź nakładających się mikrourazów. Przyjmuje się,
że nadmierny ucisk wywierany na chrząstkę stawową
stanowi najwazniej szy czynnik rozwoju zmian zwy-
rodnieniowych (7 ,8, 10).

Istniej e szere g teorii tłuma czący ch patomechanizm
zmian w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Jedna z
nich przyczynę zmian tłumaczy powtarząącymi się
ob c i ążeniami doprow adzą ącymi do mikrozłamań b e -
leczek kostnych warstwy podchrzęstnej. W konse-
kwencji obciążona chrząstka stawowa nie ma odpo-
wiedniego amortyzowania z powodu braku prawidło-
wej sprężystości kości (1). Inna teoria upatrtrje przy-
czynę zmlan patomorfolo gicznych w zmni ej s zenil
grubości chrząstki stawowej na skutek utraty wody, a
póżniej proteoglikanów. Sprawia to, że nie mające
mechanicznego podparcia włókna kolagenowe ulega-
ją trwałemu uszkodzeniu. W początkowym okresie
choroby, gdy wystąpi pierwotne uszkodzenie komó-
rek chrzęstnych, proces zwyrodnienia dotyczy głow-
nie składników macierzy chrzęstnej tzn.: kolagenu i
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Summary

Degenerative joint disease affects cartilage in joints. Primary clinical signs are joint p*in, altered gait,
limited range of motion of the affected joint. Degenerative joint disease has primary and secondary etiologies.
Research was carried out on 25 dogs suspected of having degenerative joint disease due to pńmary lesions,
and arthroscopy examinations of 21 knee,3 shoulder and 1 elbow joints were performed. The examinations
were carried out using arthroścopy, which allows direct observation of joint lesions. The following pathóIogi-
cal changes were noted: osteophyte development, erosion and degeneration of articular cartilage, patellar
chondromalacia, joint mice. Arthroscopyis a useful aid in the diagnosis and assessment of degenerative changes,
and can be helpful in prognosing and evaluating the dynamic development of this disease.
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proteo glikanów. Pro dukty de strukcj i chrząstk i pr ze do -

stają się do mazi stawowej i są fagocytowane pIzez
makrofagi, powodując uwalnianie się mediatorów za-
p alenia. D o datkowo na skutek zmian pr zepuszc zalno -
ści torebki stawowej dochodzi do zwiększonego prze-
dostawania się do mazi stawowej leukocytów zawie-
rających takie enzymy jak: proteazy, gltkozydazy,ko-
Iagenazy. P owstaĘ proc e s zap alny p owo duj e de struk-
cję chrząstki, w uszkodzonych tkankach produkowa-
ne są wolne rodniki nadtlenkowe degradujące kwas
hialuronowy. W konsekwencji dochodzi do nieprze-
rwanego biegu reakcji i zapoczątkowania tzw. błęd-
nego koła (6).

Matetiał imetody
Badania arlroskopowe u 25 psów zpodejrzeniem zmian

zwyrodnieniowych stawów: kolanowego, ramiennego, łok-
ciowego były wykonanę za pomocą arlroskopu (2,7 mm,
optyka 30') połączonego z torem wizyjnym (monitor me-
dyczny, video - printer, źrodło światła zimnego, endoka-
mera). Do płukania jamy stawowej podczas badania arlro-
skopowego wykorzystl,wany był płyn Ringera, wprowa-
dzany do wnętrza stawu pod ciśnieniem 50-150 mmHg,
uzyskiwanego przy pomocy worka ciśnieniowego Unifu-
sor 1000cc. W trakcie realizacli jednego badania nlżWa-
no około 250 ml pĘnu Ringera. W każdym przypadklprzed
wykonaniem artroskopii, zwieuęta byĘ poddane badaniu
klinicznemu, ortopedycznemu i rentgenologicznetnu.

Dokonuj ąc badania artro skopowego stawu ramienne go,
artroskop był wprowadzany na wysokości badanego sta-
wu, 1 cm poniżej wyrostka barkowego. W stawie łokcio-
wym artroskop był umieszczany po stronie przyśrodkowej
i nieznacznle dogłowowo od nadkĘkcia przyśrodkowego
kości ramiennej. W trakcie przeprowadzania diagnostyki
artroskopowej stawu kolanowego wykorzystywane były
dwa dojścia, przyśrodkowe lub boczne w stosunku do wię-
zadła pośrodkowego rzepki.

Wszystkie badania artroskopowe przeprowadzono w
znieczuleniu ogólnym infuzyjnym z zastosowaniem: Atro-
piny Polfa Warszawa, RometaruZoń- Spofa Praha i Tio-
pentalu Biochemie Vienna, w średnich dawkach propo-
nowanych dla poszczególnych preparatów.

Wyniki iomówienie
Podczas badania wewnątrzstawowych struktur ana-

tomicznych stawu ramiennego zwracano uwagę na
wygląd chrząstki stawowej, błony maziowej, atakże
tkanek miękkich (ścięgno mięśnia dwugłowe go ramie-
nia, ścięgno mięśnia podłopatkowego, więzadło pa-
newkowo-ramienne przyśrodkowe i boczne). Lustra-
cji poddawano również zachyłektylny stawu ramien-
nego. Jest to miejsce, w którym dochodzi do lokaliza-
cji oddzielonych zmian osteochondritis dissecans
(oCD).

W trakcie badania stawu łokciowego oceniana była
chrząstka stawowa tego stawu, wyrostek dziobiasty
przyśrodkowy, głowa kości promieniowej, kłykieó
przyśrodkowy kości ramiennej, wyrostek dziobiasty
b o czny, wyrostek dodatkowy.

W badaniu arlroskopowym stawu kolanowego oce-
niano wygląd chrząstki stawowej stawu udowo-rzep-
kowego (zwanego ekranem stawu kolanowego) i udo-
wo-pszczęlowego, następnie błony maziowej, łęko-
tek, a także ciryłość i przebieg obu więzadeł krzyżo-
wych. W badaniu artroskopowym stawu kolanowego
do oceny stopnia uszkodzenia chrząstki stawowej po-
sługiwano się klasyfikacjąNoyesa Syablera.

W grupie 25 zwierząt badanie artroskopowe sta-
wów kolanowych wykonano u 21 psów, z czegou 18

zwtetzątzmianyzwyrodnieniowebyĘzwiązanezzer-
wani em wi ęzadła I<r zyz ow e go prze dni e go. W przyp ad-
ku 2 psów zmlany zwyrodnieniowe zarejestrowane w
obrazle arlroskopowym występowały łącznie z chon-
dromalacją rzepklU I zwterzęcia właściciel psa zmla-
ny patologtczne wlązał z wypadkiem komunikacyj-
nym. U w s zy s tki ch zw ier ząt pr ze d b adani em ańro sko -
p owym stawu kol anowe go pob ierana była maź stawo -
wa, Objętośc pobranej mazi stawowej wynosiła od 1

do 7 cm3, a jej zabarwienie było koloru od żółto-opali-
zuj ące go do czerwono -krwiste go.

W uzyskanych obrazach artroskopowych zmian
zwyrodnieniowych stawów kolanowych, chrząstka sta-
wowa była nieregularna (widoczne były osteofity)
(ryc. 1), o przerwanej ciągłości (ryc. 2), awewnątrz
stawu obecne byĘ,,myszy stawowe" (ryc. 3).U dwóch
psów na terenie stawu udowo-rzepkowego obserwo-
wano uszkodzenie chrząstki stawowej z odsłonięciem
warstwy podchrzęstnej (ryc. 4).

U l8 psów, u których stwierdzono zerwanie więza-
dŁa Łłzy żowe go prze dni e go wykon ano zabte g o dtwo -
rzeniawięzadła kr zyżow ego przedniego techniką,,over
the top". Wszystkie psy ze zmianami zwyrodnienio-
wymi stawów kolanowych poddano leczeniu zacho-
wawczemu z zastosowaniemjednego z wymienionych
preparatów: Hyalgan, Caniviton Forle 10/30, Arthryl.

W badaniu stawu ramiennego u 3 psow stwierdzo-
no zmiany zwyrodnieniowe chrząstki stawowej czę-
ści tylnej głowy kości ramiennej (ryc. 5), atakże czę-
ś ci b o cznej br ze gu w y dr Ęenia p anewkowe go łop atki.
W jednym przypadku zmlany zwyrodnieniowe były
następstwem późno zdiagnozowanej zmiany OCD
(ryc.6).

Badanie afiroskopowe stawu łokciowego z podej-
rzeniem zmlan zwyrodnieniowych wykonano u jed-
nego psa. W obrazie aftroskopowym chorego stawu
ob s erwowano ni ere gul arną p obnżdżoną p owi erzch-
nię chrząstki stawowej (ryc.7), metaplazję chrzęstno-
-kostną kosmków błony mazlowej, a także zapalenie
błony maziowej. U tego psa wykonano dodatkowo
badanie rentgenologiczne stawów biodrowych, w wy-
niku którego stwierdzono dysplazję obu stawów bio-
drowych - CL Zalęcono leczenie zachowawczę przy
ltżycilt preparatów Arlhryl i ZęęIT.

Wykorzystanie badania arlroskopowe go w diagno -

zowaniu zmlan zwyro dnieni owych stawów rami enne -

go, łokciowego, kolanowego psów stwarza możliwo-
ści bardzo dokładnej oceny struktur wewnątrzstawo-



Ryc. l. Artroskopowy obraz
bloczka bocznego kości udo-
wej, nieregularna powierzch-
nia chrząstki stawowej, wi-
doczny osteofit

Ryc. 2. Przerwanie ciągłości
chrząstki stawowej

Ryc. 5. Osteofit chrząstki sta- Ryc. 6. Zmiana osteochondri-
wowej tylnej części głowy tis dissecans
kości ramiennej

wych oraz prognozowanie zakresu i przebiegu proce-
su chorobowego.

Arlro skop i a umozliwi a wcze sną di agno styk ę zmian
zwylodnieniowych stawu, a takżę ocenę rozległoŚci
Zmlan Zyvyrodnieniowych. Dostarcza istotnych informa-
cji umożliwiających racjonalne planowanie dalszego
spo s obu 7ęczenta choroby zwyro dnieniowej stawów.

Za\etąbadania aftroskopowęgo w diagnozowaniu
zmianzwyrodnieniowych stawów ramienne go, łokcio -
wego, kolanowego u psów jest fakt, że jest to mało
inw azy 1na i sto sunkow o b ezpi e czna technika. Wi e 1o -

barwny i powiększony obraz arlroskopowy pozwala
dokonać precyzyjnego badania strŃtur anatomicznych
stawu, a tym samym określić rozległość i stopień zntsz-
częn|a chrząstki stawowej . Prz eprowa dzając b adani e
aftroskopowe stawow psa można zaobser-wowac zmia-
ny błony maziowej, chrząstki stawowej, a takżę in-
nych struktur stawów kończynpsa, zanim objawiąsię
onejako pfoces patologiczny w innych badaniach do-
datkowych. W obrazie artroskopowym spostrzega się
zatem zmiany typowe dla choroby zwyrodnieniowej

j ak przekrwienie i przerosty bŁony maziowej . Widocz-
na jest również nasilona destrukcja powierzchni sta-
wowej z ogniskami odwarstwienia chrząstki i obec-
ności ciał wolnych w stawie (3, 5, 9). Całości obraztt
attr ozy dopełniaj ą wyrośla chrzęstno-kostne (osteofi -

ty) na krawędziach powierzchni stawowych. Osteofi-
ty leżące na obwodzie stawu mogą się łączyć co w
konsekwen cjt może doprowadzić do zęsztywnienia
stawu (2).

Ryc. 7. Nieregularna po-
brużdżona powierzchnia
chrząstki stawu łokciowego

Ryc. 4. Staw udowo-rzepko-
wy, uszkodzenie chrząstki
stawowej z odsłonięciem
warstuT podchrzęstnej

Podczas diagno styczne go
badania artroskopowego
można również wykonać
pro ste zabie gi ter apeutyczne
prowadzące do zatrzymania
choroby zwyrodnieniowej
lub spowolnienia j ej rozlvo-
ju. Zabiegi te polegają na
przeptLrkaniu stawu. usunię-
ciu ciał wolnych, w).rowna-
niu nierówności w obrębie
chrząstki stawowej, resekcji
o steofitów b ądź też nawier-
ceniuńYków chrząstki.

Wnioski

1. Zastosowanie artroskopii w diagnozowaniu zmian
zwyrodnieniowych stawów psów stwarza możliwości:

- dokładnej oceny zmi an wewnątrzstawowych,

- pTognozowania przebiegu procesu chorobowego.
2. Arlroskopia ułatwia kwalifikacj ę zmian i podję-

cie decyzji co do wyboru leczęnta zmlan zwyrodnie-
niowych.
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