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Bicipital tenosynouitis in dogs - a complex ńodel of a,rthtoscopic and pharmacologioaltreatment

Sumrnary

Musculotendinous disorders of the shoulder are a
bicipital tenosynovitis is poorly understood but amo
trauma leading to adhesions, are inflammation, osteo
intratendinous chondroid deposition. 10 dogs with bicipital tenosynovitis were treated by arthroscope §urgery
and methylprednisolone and hyaluronic acid intra-articular injection. In 9 cases the clinical imProvement łvas

excellent ańa tasted throughout the entire period of observation. ln one dog in which some technical Pr,ob|ems
occurred during the opeńtion, response to the treatment was favorable. The presented model of biciPital
tenosynovitis therapy was effective and a|l dogs returned to normal activity.
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Zmtany chorobowe układu mięśniowo-ścięgnowego
stawu ramiennego stanowią duży problem diagnosĘcz-
ny i terapeutyczny w praktyce klinicznej małych zwię-
rząt. W stawie ramiennym możliwe sąruchy zginania,
rotacji, odwodzenia i przywodzenta. Staw ramienny
psa w porownaniu do stawu ramiennego człowieka
amoĄzuje znaczntewiększe siĘ nacisku, a biorąc pod
uwagę biomechanikę pełni funkcj ę podporową (7, 1 3 ).
Konsekwencją dużych obctĘeń, jakie mają miejsce
na terenie stawu ramiennego są liczne i rożne zmrany
chorobowe. Jednym z wielu schorzeń ortopedycznych
występujących na terenie stawu ramiennego, które nie-
j ednokrotnie stwarza problemy diagn o styczno-klinicz-
ne jest zapale.nie pochewki ścięgna rnięśnia dwugło-
Wego ramlenla.

Anatomiczny przebieg ścięgna mięśnia dwugłowe-
go ramienią predysponuje do jego urazów i stanów
zapalnych. Scięgno mięśnia dwugłowego ramienja ma
swój przyczęp na guzku nadpanewkowym łopatki na-
stępnie biegnie wbruździę międzyguzkowej pod trocz-
kiem ramiennym, a doogonowo odbruzdy międzygttz-
kowej przechodzt w brzusiec mięśniowy. W części
przedniej torebki stawowej, ścięgno mięśnia dwugło-
wego ramienia ulega wpochwieniu w dwie warstwy
maziówkowe i między ścięgnem a nasadąblizsząkości
ramiennej tworzy jego pochewkę. W przebiegu ścięgna
mięśnia dwugłowego ramienia nie ma kaletki.

Eti o 1 o gia zapaleniapochewki ścię gna mięśnia dwu-
głowego ramienia u psów nie jest w pełni poznana.

Wśród przyczyn zwtązanych ze zmianami zapalnymt
pochewki ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia za-
licza się powtarzające się urazy, oddzielone i migrują-
ce w kierunku przednim do pochewki ścięgna zmiany
osteochondritis dissecans (OCD). Zmiany OCD ule-
gająprzyrośnięciu do pochewki ścięgna, dochodzi do
tworzenia się stanu zapalnego,proliferacji i zwłóknień
w okolicy opisywanego ścięgna (1,4,5). Bree i Rys-
sen (3) podają że 10oń oddzielonych zmian OCD
umiejscawia się w pochewce ścięgna mięśnia dwugło-
wego ramienia. Do innych przyczynzalicza się zakłó-
cające prawidłowy ruch ścięgna osteofity powstałe w
zagłębieniu między gllzkowym, tworzenie się zmian
chrząstkopodobnych (chondroidów) w obrębie ścięgna
mięśnia dwugłorł,ego ramienia ule gaj ących w dalszym
etapie procesowi mtneralizacji (7-10, 13).

Defi nityrvnerozpoznaniezmianzapalnychpochew-
ki ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia za pomocą
rvywiadu, obr azu kliniczne go, b adani a ortopedyczne-
go, c zy b adań rentgeno lo g iczny ch, ultras ono gr aftcz-
nych i atlrograftcznych jest bardzo utrudnione (6,I2).
Wysoce pomocnym w diagnostyce opisyłvanej jednost-
ki chorobowej jest badanie artroskopowe. Badanie to
ma tę dodatkową zaletę, że poza bezpośrednim obra-
zowaniem wnętrza stawu, możliwe jest jednoczesne
przeprowad zentę zablegu operacyjleg9 i bezpośred-
nie opracowanie zmian chorobowych okolicy ścięgna
mięśnia dwugłorvego ramienia i oczyszczenie stawu
ramiennego (2,II).



Celem przeprowadzonych badań była ocena kltnicz-
na jednoczesnego lęczenia artroskopowego i farmako-
logicznego w przypadk ach zapalenia pochewki ścięgna
mięśnia dwugłowego ramienia u psa.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na 10 psach w wieku od 3 do

1Ilat. Zwierzętabyły skierowane do Kliniki Katedry Chi-
rurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie z
objawami utrzymującej się od dłuzszęgo czasLl kulawizny
kończyny piersiowej, w celu konsultacji orlopedycznej i
wykonania badania lub operacji artroskopowej. W przy-
padku siedmiu psów kulawizna miała charakter średniego
stopnia i nasilała się w następstwie intens}r,vniejszej aktyrv-
ności ruchowej, U dwóch psów kulawiznabyławyrazona w
nieznacznym stopniu, miała j ednak charakter permanentny.
W przypadku jednego psa występowała kulawizna dlżego
stopnia. W badaniu klinicznym u wszystkich zwierząt
stwierdzono nieznaczny zanlk p artii m ię śniowych okolicy
łopatki i stawu barkowego. IJ 4 zbadanych psów nie ob-
serwowano objawów bólowych podczas prostowania i zgi-
nania stawu ramiennego. W przypadku 6 pozostałych psów
podczas ucisku w okolicy przyczepu ścięgna mięśnia dwu-
głowego ramienia i jednoczesnym mocnym zgięciu stawu
ramiennego zw ierzęta wykazyw ały wyraźne obj awy bólo-
we. W toku przeprowadzonego wywiadu ustalono, że psy
były uprzednio bezskutecznie lub tylko w znikomym stop-
niu zadawalaj ąco le czon e z uży ciem ni e sterydowych śro d-
ków przeciwzapalnych. W wykonanych badaniach rentge-
nologicznych obrazowano obecność zmineralizowanych ciał
wewnątrzstawowych w linii przebiegu ścięgna mięśnia dwu-
głowego ramienia, atakże występowanie osteofitów w oko-
licy zagłębienia międzyguzkowego.

U wszystkich psów przeprowadzono badanie artrosko-
powe. Do badania endoskopowego stawów zwterzętapod-
dano premedykacji zlżyciemksylazyny 1 mg/kg i.m. (Ro-
metar 2 % Sp ofa-Prah a, Cz). Indukcj ę znieczu7enia wyko -

nano przy..uzyciu tiopentalu w dawce 10 mg/kg i.v. (Thio-
pental, VUAB-Roztoky u Prahy, Cz). Znieczulenie ogólne
wziewne dotchawicze uzyskano przy użyciuhalotanu. Przed
wprowadzeniem artroskopu do jamy stawowej deponowa-
no 29o roztwór lidokainy.

U wszystkich zwierząt podczas wykonanych badań ar-
troskopowych, do wprow adzenta wziernika endoskopowe-
go posłuzono się dojściem bocznym, pod wyrostkiem bar-
kowym. Dogłowowo i doogonowo od dojścia dla optyki
artroskopowej wprowadzono operacyjne instrumentarium
ańroskopowe.

Badania artroskopowe wykonano artroskopem z optyką
30o, o średnicy 2,7 mm (].{opu, Germany). Przebieg bada-
nia obserwowany był na ekranie monitora me dycznego. Za
pomocą drukarki kolorowej dokonywany był zapis doku-
mentacyjny obrazów zwnętrza stawów. Do powiększenia
objętości jamy stawowej stosowanybyłpłyn Ringera. Płyn
wprowadzano do stawu ze stałym ciśnieniem 150 mm Hg.
U badanych psów w wyniku przeprowadzonej diagnostyki
artroskopowej obrazowano stan zapa7ny pochewki ścięgna
mięśnia dwugłowego ramienia (ryc. l), zrosty zmlnerali-
zowanych chondroidów z pochewką ścięgna mięśnia dwu-
głowego (ryc.2), obecność w części przedniej stawu zmia-

Ryc. 1. Obraz artroskopowy stanu zapalnego pochewki ścię-
gna mięśnia dwugłowego ramienia

Ryc. 2. Zrost zmineralizowanego chondroidu z pochewką ścię-
gna mięśnia dwugłowego

Ryc, 3. Osteochondritis dissecans w części przedniej stawu
ramiennego



ny osteochondritis dissecans (ryc. 3), a także proliferację
kosrnków błony maziowej, szczególnie w części przedniej
stawu.

P o dczas r ealizacji endo skop owe go obrazow anla zmian
c h o rob owy c h zw i ązany ch z zap alenie m p o ch ewki ś c i ę gna

mięśnia dwugłowego ramienia, u ośmiu psów za pomocą
instrumentarium artroskopowego wykonano zabiegi częścio-
wego usunięcia myszy stawowych i płukania stawu. Po
zakończonej op eracj i artro skopowej dokonano o stateczne-
go przepłukania operowanego stawu, a następnie podda-

wano dostawowo Depo-Medrol (Jelfa, PL) w dawce 40 mg.

W przypadku dwóch psów na skutek trudności powstałych
p
o
n
nowaną z uzyciem kwasu hialuronowego (Hyalgan, Fidia,
l) i Depo-Medrolu. W okresie pooperacyjnym u operowa-
nych psów nie zanotowano żadnych powikłań związanych
z wykonanym zabiegiem artroskopowym i zastosowaną
terapią farmakologiczną. W celu monitorowania wynikow
zastosowanego modelu leczenia dokonano stałej rejestra-
cjl rezultatow terapii. Prowadzono okresowe badania kli-
niczne i zbierano informacje od właścicieli operowanych
zwierząt. Okres obserwacji w przypadku B psów wynosił
12 miesięcy. W przypadku dwóch psów sześć miesięcy.

Wyniki i omówienie

ne w okresie obserwacji jako zadawalające. Jednakże
w okresie 10 miesięcy odzakończenia obserwacjtna-
stąpiło nasilenie się objawów kulawizny, w zwlązklz
lzym]u opisywanego psa wykonano tenodezę.

L ę c zenię zap a\enia po chewki ś c i ę gna mi ę śni a dwu-
głowego ramienia u psów może mieć charaktęr zacho-
wawczy lub

Postępow cze obejmuje ograniczenie
ruchu zwler es 4-6 tygodni i jednocze-
sną terapię z uży ctem niesterydowych środków przę-
ciw aki model leczenta
jest jest dostawowe lub
oko ednizolonu (Depo-
Medrol) w dawce 40-60 mg. W 50 % przypadkow
podanie leku sterydowego do jamy stawowej przynosi

nta z użyciem wspomnianych technik operacyjnych

oceniane sąnazadawalające do umiarkowanych (1, 4,

6, 12, I3).
W badaniach własnych zastosowano złożony spo-

sób leczeni azapalentapochewki ścięgna mięśnia dwu-

ścięgna mię o ramienia u psów stano-
wi skuteczn opisywanej zmiany cho-
robowej.
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ISHIKAWA I.,I(ITAMURA H., KIMURA K., SA-
ITO M.: Interleukina-l mózgu szczurów bierze
udział w odpowiedzi interleukiny 6 krwi na §tre§
immobilizacyjny. (Brain interleukin-l is involved
in blood interleukin-6 response to immobilization
stress in rats). Jpn, J. Vet. Res. 49,19-25,2001 (1)

Inter]eukina-6 (IL-6) jest jedną z kluczowych cytokin biorących udział w

oclczynach obrony organizmu przer1 zakażerliem i w zapaleniu, Nieinwazyjny

stres zwiększa na obwodzie ciała produkcję 11-6 niezależnie od endotoksemil,

mechanicznego uszkodzenia ciała i zapalenia Badaniaprzeprowadzone na szczu-

rach rasy Wistar w wieku 9-10 tyg, Poddanych działaniu stresu irnmobilizacyj-

nego wykazĄ że interleukina-1 (iL-1) mózgu wpływa na produkcję IL-6. W

stresie imrrrobilizacyjnym zwiększa się w ciąu godziny poziom IL-lBmRNA w

podwzgórzu, któremu towazyszy stopniowe wzrost stężenia IL-6 w surowicy krwi,

G.


