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Tleatment of cranial ctuciate ligament and meniscus ruptute with the extelnal capsulal stabilization
technique and pailialailhtoscopic meniscectomy in dogs

Summary
20 dogs with a cranial cruciate ligament and meniscus rupture were surgically treated. Clinical, radiological

and arthroscopic examinations were performed in all animals. Meniscus rupture and cranial cruciate ligament
injuries were diagnosed in all dogs. The dogs }yere operated using an external capsular technique for cranial
cruciate deficiency. The injured medial meniscus was removed using an arthroshever and arthroscopic equip-
ment set. In each of the dogs clinical improvement was excellent and the animals returned to normal activity. The
presented arthroscopic meniscectomy and simultaneous stifle stabilization is a valuable surgical technique for
the treatment of meniscal and cranial cruciate ligament inj uries in dogs.
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Chirurgia artroskopowa jest coraz częściej stosowaną
clldoskopową techniką operacyjnego leczenia ztniatl
chorobowych wewnątrzstawowych struktur anatomicz-
llych stawów kończyn psow. Artroskopil operacyjna
rr"ykorzystywana jcst w leczeniu zmian typtt o.s,teocl.Loll-
tl r i t i,s cl i s s e cłlls (OCD) stawów : ranli enn ego. łol<ci ow e-
go. kolanowego i skokowego. lnrrymi sclrorzeniami le-
czonymi na drodze artroskopowego usunięcia zlnienio-
nyclr chorobowo tkanek są: wyrośla chrzęstno-kostne na
tercnie powierzchni stawowych kości długich, fragmen-
ty zerwanyclr więzadeł krzyżowych, fl,agmentacja wy-
rostka wieńcowego przyśrodkowego oTaz ptzerostowe
stany zapalne błonymaziowej torebki stawowej (9, 12, l3).

Jednynr ze wsl<azań do operacji artroskopowej we-
wllątl,z stawll kolanowego psa jest rrsunięcie (neniscek-
tomia) usz1<odzonych łąkotek.

Łąkotki zbudowane są z chrząstlti włol<nistej, mają
kształt półksięzycowaty. Łąkotki boczna i przyśrodko-
wa zlokalizowane są w stawie kolanowym w przestrze-
rri pomiędzy kłykcianli kości udowej i piszczelowej. Na
przekroju poprzecznyln mają kształt klinowy z koncem
cieńszyl zwróconym do wnętrza stawu. Funkcja ła!o-
tek obejmuje amortyzację stawu Lrdowo-piszczelowego,
stabilizację stawu, zapobiega wklinowaniu błony mazio-
wej torebki stawowej ponliędzy powierzchnie stawowe
kościudowej i piszczelowej, pomoc w nawilzaniu stawu.

Celern badań była ocena operacyjnej techniki zabie-
gu jednoczesnej stabilizacji zewnątrztorebkowej i me-
rriscektomii częściowej w przypadl<ach zerwania wię-
zadła lłzy żowego przedniego i j edrroczesn ego u szkodze-
nia łąkotek u psów.

Matetiał i metody

Operacje stawu l<olanor,vego polegającc na stabilizacji ze-
wnątrztorebko wcj i j eclnoczesncj artroskopo wcj m en i sc ekto-
rnii przeprowadzono u 20 psow w wieku od 2 do 9 lat, o ma-
sie ciała od 20 do 50 kg. Były to psy następujących las: 5 rott-
r,vęilerów. 4lnicszalice, 3 labradory. 3 goldcn rctrievery, 3 bok-
sery, 2 owczarki niclnięckie. Wszystkie zwicrzęta zostałv pod-
dane badaniu kliniczncn-ru, ortopedyczlrenrlt i radiologiczrre-
lnu. W wyniku przepror,vadzonych badań diagnostycznych
r"r rvszystl<ich psów zdiagnozowano uszkodzenic więzadła
l<rzyżowego przcdnicgo. Rutynową proccdtlrą wykonywaną
rv Klinicc jest badanic artroskopowc stawu kolanowego lv każ-
dym przypadl<u wątpliwym bądź nasLrwającym podcjrzenie
urazu łąkotki. Diagnostyka artroskopowa pozwala na pcłne
i dokładne badanie starł,u kolanowego. W przcprowadzonych
baclaniach artroskopowych u wszystkich psów zdiagnozowa-
no zerwanię więzadła l<rzyzowego przednicgo, atakżc współ-
i stni ej ące uszkod zcni c łaJ<otl< i przyśrodko wcj.

Zabiegi stabilizacji stawu kolanolvego i jcdnoczcsncj me-
niscektomii wykonano po zastosowanir.t prelnedykacji z ttży-
ciell accpromazyny 0,025 mg/kg i.m., a następnie indrrkcji
znicczr,rlcnia ogólrrego zużyciern ksylazyny l mg/kg i.m., ke-
taminy 5 rrrg/kg i.v., diazeparnu 0,4 mg/kg i.v. Znieczulerrie
ogólne wziewne uzyskano zwykorzystanicnl mieszaniny ga-
zowej halotan/tlen.

Badarria i zabiegi artroskopowc wykonano artroskopem
z optyką 30', o średnicy 2,7 mnl, zaopatrzonyln w gniazdo do
podłączcnia światłowodu, Przebicg badania obserwowarry był
na ekranie monitora medycznego MT-H 1480. Za polnocą
vidęo,dn"rkarki UP 2l00 dol<onywany był zapis dokumenta-
cyjrry wnętrza stawów. Pozostałynri elelnentami elektronicz-
rrej aparatrrry endoskopowej były: endokatncra wizyjna tno-



del 1 CHIP-597 -ChI, źródło światła zimnego Quantum 4000
z Iampą ksenonową. Zablegi operacyjne wykonywano przy
tlżyciu chirurgicznego instrumentarium ańroskopowego, a tak-
żefrezarki artroskopowej (ryc. l). Do powiększenia objętości
jamy stawowej stosowany był płyn Ringera. Płyn do stawu
kolanowego wprowadzano za pomocąworków ciśnieniowych
lub podawano bezpośrednio z ańroskopowej frezarki z artto-
pompą.

Przeprow adzone zabiegi chirurgiczne obejmowaĘ przryró-
cenie stabilności stawu kolanowego po zerwanym więzadle
krzyżowym i artroskopowe usunięcie uszkodzonej łąkotki.
Pier-wszą fazą operacji była stabilizacja kolana techniką ze-
wnątrztorebkową. Cięcie skórne przeprowadzono od 1/3 dal-
szej kości udowej do 1l4bIiższej kości piszczelowej. Zabieg
polegał na zakotwtczeniu materiału niewchłani alnego (poli-
amid) za trzeszczkę Vesala boczną i guzowatośc kości pisz-
czelowej. Drugim etapem zabiegu była operacja artroskopo-
wa. Zwierzęta do zabiegu artroskopowego układano w pozy-
cji grzbietowej, Operowana kończyna miedniczna nię była wy-
wiązywana. Do zabiegu ańroskopowego wykorzystano wcześ-
niej wykonane cięcie skory, a operację oczyszczeniajamy sta-
wowej z wolnych fragmentów zęrwanęgo więzadła Wzyżo-
wego i usunięcia uszkodzonej łąkotki przyśrodkowej rozpo-
czynano od nakłucia torebki stawowej w dwóch przeciw-
ległych do więzadła prostego rzepki miejscach. Do wprowa-
dzęnia wziernika endoskopowego posłuzono się dojściem
bocznym. Instrumentarium artroskopowe wprowadzono po
stronie przyśrodkowej stawu. Po umieszczeniu wę wnętrzu
stawu artroskopu badano i oceniano wszystkie struktury we-
wnątrzstawowe. Następnie przystąpiono do usunięcia części
ciała podrzepkowego i fragmentów zęrw anęgo więzadła krzy -
zowego przedniego. Końcową fazą operacji było częściowe
usunięcie uszkodzonej łąkotki przyśrodkowej (ryc. 2) We
wszystkich przypadkach dokonano usunięcia przedniej częś-
ci ła.kotki, zwykle w miejscu jej rozerwania izagięcia. Po prze-
prowadzonym zabiegu staw przepłukiwano płyncm Ringera,
a miejsca nacięc torebki stawowej zamykano pojedynczymi
szwami z Vicrylu 2-0,

Skórę ze s p alano s zwem poj e dync zym, uży w aj ąc rnateri ał r-l

niewchłanialnego Amifil 1-0. Po zakończoncj operacji zwie-
ruęta otrzymywały przez okres 5 dni antybiotyk (Ceporex)
i niesterydowy środek przeciwzapalny (Meloksam) przez l0
dni.

Wyniki iomówienie
Przedstawiony schemat leczenla operacyjnego jest

pierwszą, opisaną w weterynaryjnym piśmiennictwie
polskoj ęzyc znym,próbą leczęnia chirurgiczn ego zerw a-
nia więzadł a krzyżow ego przedniego i uszkod zenia ła:
kotki za pomocą łączonego zabiegu chirurgicznego.
U wszystkich dw,udziestu psow wykonano jednocześnie
zabieg przywrócenia stabi l nośc i staw u ko l anowe go tech-
niką zewnątrztorebkow ą, a także przeprowad zono częś -
ciową meniscektomię artroskopową. Metoda lęczenia
łag,zonego, polegaj ąca na równoczesnym operacyjnym
leczeniu stawu kolanowego po zerwanym więzadle krzy-
zowym przednim i artroskopowej meniscektomii jest
techniką praktykowaną od kilku lat w medycynie wete-
rynaryjnej. Postępowanie takie jest stosowane podczas
Ięczenia uszkodzenia w ięzadła krzy żow e go przedniego,
techniką tibial plateau leveling osteotomy (TPLO), tj.
zmianię kąta nachylenia powierzchni stawowej kości
piszczelowej (6,1)
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Ryc. l. Frezarka artroskopowawraz z drenami

Ryc. 2. Artroskopowe oczyszczanie stawu kolanowego pod-
czas zabiegu meniscektomii

U wszystkich operowanych psow ptzed wykonaniem
zabiegll operacyjnego dokonywane było badanie artro-
skopowe. W przeprowadzonych badaniach artroskopo-
wych w l3 przypadkach stwierdzono uszkodzenie łąkotki
typu ,,uchwyt wiadra", u pozostałych 7 psów uszkodze-
nie podłużne. U badanych zwierząt zdiagnozowano
współistniej ące zerwanie więzadła krzyżowego przed-
nlego.

U badanych psów czas trwania kulawizny od momentu
zauważenia przez właściciela pier-wszych objawów za-
burzenia motoryki ruchu do chwili zabiegu wynosił od
l do 4 miesięcy. U wszystkich psów stwierdzono jedno-
stronną kulawiznę kończyny miednicznej.

W operacjach chirurgicznego usunięcia łąkotki przy-
środkowej u psów o rnasie ciała między ż0 a 40 kg rvy-
korzystano instrumentarium artroskopowe, jak: kleszcze
nożyczki, hak palpacyjny. W przypadku zwierzal o ma-
sie powyzej 40 kg posługiwano się frezarką artroskopo-
wą i instrumentarium artroskopowym. Uzycie frezarki
artroskopowej tylko u dużych psow wynikało z trud-
ności w zastosowaniu noży frezarki artroskopowej we-
wnątrz jam stawowych u mniejszych zwierząt. We
w szystki ch przeprowad zony ch operacj ach wy kon ano
zńie g częś c i owej meni sc ektomii. F akt ten wy nikał z r oz-
ległości i typu uszkodzenia łąkotki.
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U operowanych psow w okresie między 2. a 4. mie-
slącern od daty zabiegu nastapił powrot do normalnycl-t
fLrn|<cj i motorycznych leczonej koliczyny.

W badanej grupie zwierząt poza zerwaniern więzadła
krzyzowego przedniego zdlagnozowano jednoczesne
uszkodzenie łaJ<otki przyśrodkowej. Wielu autorów
wskazuje na fakt wzajemnego występowania zerwania
rł,ięzadła krzyżowego przedniego i jednoczesnego ura-
ztl łąkotki (najczęściej przyśrodkowej). Za|eżność ta
w proporcjachwyraża się liczbowo w następtrja.cy spo-
sob : na 1 00 przypadków r,rszko d zenia w ięzadł a krzy żo -
rł,ego przedniego średnio w 50% występuje jednoczes-
ny lraz łąkotki przyśrodkowej (2), Rozerwanie łąkotki
przyśrodkowej wynika z jej silniejszego (w porównaniu
z łąkotką boczna) połąc zenia ze strukt urami stawowym i

stawu kolanowego . Uruzłąkotki przyśrodkowej dotyczy
najczęściej psow ras średnich i duzych. Bennett i May
(2) sklasyfikowali siedem typow uszkodzenia łąkotek.

Operacyjne leczenie uszkodzonych łąkotek polega na
ich częściowym bądź całkowitynr usunięciu. Zabteg
meniscektomii moze być przeprowadzony na drodze kla-
sycznego otwarcia stawu kolanowego artrotomii (tzw.
neniscektomia otwarta) lub za pomocą meniscektomii
artroskopowej. Klasyczne otwarcie stawu, przecięcie
torebki stawowej i środoperacyjna ekspozycja stawu
kolanowego mogą byc przyczynami powil<łań poopera-
cyjnych. Zakażenia u ludzi, będące następstwem menis-
cektomii otwartej sięgają 3%, gdzie, dla porównania, od-
setek infekcji po meniscektomii artros|<opowej wyllosi
0,5% (14), Innym powikłaniem po zabiegu trsunięcia
ła.kotki u ludzi, wykonanej przez artrotomię, nroze być
zaburzenie stabiIizacji operowanego stawu kolanowego
(15). Zmian)/ zwyrodnieniowe po meniscektomii otwar-
tej rnogą występować szybciej w porównaniu do zabie-
gu artroskopowego usunięcia ła.kotki (3, 5). Potwierdza-
ją to także badania innych autorów. Zauważono, że po
upływie 10 lat od wykorlanej operacji nastąpił nieznacz-
ny rozwój ztnian zwyrodnieniowych (l, 8, l 1).

W medycynie człowieka standarderł postępowania
staje się szycie rozerwanej ła.|<otki. Stwierdzono, ze clri-
rurgiczne szycie i zaclrowanie łąkotki, szczegolnie u mło-
dych ludzi jest podstawowym czynnikiem tttrzymania
prawidłowej funkcji kolana. Opisanych jest kilka tech-
nik szwu łaJ<otek, W leczcniu rozerwanej łąkotki u ludzi
stosowane są następuj ące rodzaje szwów: półpętlowy
torebl<owy i centralny, atakże pełny pionowy ipoziomy
(4, 5).

W medycynie weterynaryjnej Moses (10) jako pierw-
szy naprzykładzie 92 psow przedstawił kliniczne wyni-
ki szycia łąkotel< technikązapożyczonąz medycyny czło-
wieka. W przeprowadzonych operacjach własnych
stwierdzono , że połapzenie operacyjnego leczenia zeTwa-
n ia wi ęzadł a krzy żow ego przedniego i uszkod zenl a ła;
kotki przyśrodl<owej techniką łączoną stabilizacji zew-
nątrztorebkowej i meniscektomii artroskopowej moze
stanowić alternatywę do innych technik chirurgicznej
terapii stawu l<olanowego u psów ras średnich i duzych.
Dodatkowym spostrzezeniem jest obserwacja, ze odstą-
pienie od wywiązania leczonej kończyny do stołu za-
pewnia swobodne nią nanewrowanie. Takie rozwia.z,a-
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nie w technice badania i leczenia artroskopowego miało
istotne znaczenie. Pozwala na zwiększenie mozliwości
dokładnej oceny łąkotek, a tal<że ułatwia operacyjny
dostęp do nich. Jest to szczególnie ważne podczas bada-
nia i leczenia stawu z istniejącymi już zmianami zwy-
rodnieniowymi i zmienionym chorobowo cjałenr tłusz-
czowym podrzepkowym. lnnym, waznym przy wyko-
nywaniu chirurgii artroskopowej spostrzezeniem było
stwi erdzenie, ze środoperacyj ne usun i ęcie ciaLa tłuszczo -
wego poprawiało obrazowanie struktur wewnątrzstawo-
wych i stanowiło znaczne ułatwienie przeprowadzenia
aftroskopowych procedur chirurgicznych.

W, przeprowadzonych operacjach chirurgicznego 19-

czenia z erw an ia w ięzadła kr zy żow e go prz e d ni e go i j e d -

noczesnego uszkodzenia łąkotki stwierdzono, że zasto-
sowana technika operacyjna u wszystkich operowanych
psow przyniosła pozytywny efekt. Operowana kohczy-
na powrociła do prawidłowych funkcji motorycznych.
Zaletązabiegów artroskopowych jest ich niewielka in-
wazyjność, azatern osiągnięta zostaje jedna z głównych
zasad chirurgii tj, oszczędność tkanek. Meniscel<tomia
artroskopowa jest zabiegiem, który po opanowaniu tech-
niki chirurgicznej nie stwarza większych trudności tech-
nicznych. Na|ezy oczekiwać, ze operacja artroskopowe-
go usunięcia ła.|<otel< u psow stanie się coraz powszech-
niej stosowaną techniką operacyjną. W toku przeprowa-
dzonych obserr,vacji stwierdzono, żę konleczne są dal-
sze badania, pozwalające na porównanie i określenie
długotenninowych wyników po przeprowadzonych ope-
racj ac h stab ilizacj i zewnalr ztorebkowej i menis cektomi i
artroskopowej,

piśmiennictwo

1 1ntlat,sstltt ,\lolinu H , Kutlssott H , Rtlt,libotlt: Arthroscopic lrar:tial and totaI

llcniscectoln},: AlollgtcrlllfbIlorr-Lrpstuciyu,ithll]atchedcontlo]s ArthLosco-
pv J()()2. l E. l 83 l tJ9

) Banntll D ,\Itt.l (': \1clliscal clalllage associatccl rvith crLlciate disease il tbe
clog .l Slllall Aninl, Plact l99]. _]]. l | ]-l l7

3 C:at lritjslii E , {ju,rlal; ..1 , Goidl lł'.,lcli :1 : Odleglc u,yniki nleniscektonlii ar,-

trosko1louej iotrralte,.i 32Zjazd PTOiT. L998. s 52 1-523

1 Del luvatt K E , Bllc,l; K P. Ct i//ith,s // -/.: Open tlleniscus rcpail: tcchniqtle
alld trto ttl llinc l,earlcstLltes Atrr .| Spolts Mcd l989. l7. 78lJ-795.

5 DaHttycll K E : Mclliscus rcpair-open vs arthroscopic ArtJrroscopy l985. 1.

113-11 4
6 Hul.:c D: Arthroscollic lrleniscirl tlca1]],]ent l0' Kongres ESVOT. Monachiuln

2()00. s. ]5-28
] Hulsa D: Arlllroscopic intra-iulicullr recolstftlction ot'the CCL dct'icicnt stifle

using the orer thc 1ol] tcchl]iqtle l()'!' Kongres ESVOT. MonachiLlln ]000.
s 29-_]_-}

[i Holt,l ć' , I'inlt () , Btllltt C , Reit,llltłttdlcr ,|l., Hrtc,ltl LI/., Bat latl ,J: Long terln
rcsul(s tlfarthrosctlpic partil| |atcral nlenisccctotly inkncss §,ithoLlt associated
danrage. J Bone Joint Surg. Br 200l. 83. 5lj-5l6.

9 ,\,lcLuttglllin R .lI., Huttig R \1 , J"riłs ć- Z :Opcrative arthrosco;ry in the tt,ea!
nlent cllbilateral stiflc ostcochondritis clissccans in a clog Vet Conlp Orlhop
Tratllrrilto] t989. ,ł. l5lt-]6l

l0 Mo,rlr /? ,.ł : A tcchniquc tbr thc strrgicaI rcpair of catldal pcriphelal detżic]llllcnt
and longittldinaI peripheraL tears of the t-tredia] lncnisctls in dogs Vct Comp
Oftholr Traumatol 2002. l5.92-96,

ll Pelrse l| O , Cruig D ,l,/: Pafija] trrenisccctolly ill thc prcsence of selere ostc-
otrrthritis docs not hlsten the symptol1,]atic progressiclrl oi'osteoarthritis Arthro-
scopy 200_j, I9. 963-968

12 Persott lłi ,1,1 :Arthroscopic treatmcnt of osteochondritis dissecalrs in the cani-
ne slroulder. Vet Stllg. l 989. l 8. l 75- l 79

l3 L'an Bree H J. J., lźttt lłl,ssen B: Diagnostic and strrgical artllroscopy ill osteo-
cbondt,osis]esiolls. Vct Clin NofthArn. Small Prac l998,28, 16]-I89

)1 lfltiple I ź:Arthroscopic Lneniscecttlllly CIin Ońhop l984, l83. l05-109
15 I11oblt R R : Menisccctoln_rl in children and adolescents. Clin Orthop I992.

?1. l82-191

Adrcs autora: dr Zbignierr Adamiak, ul. Oczapołr,skicgo 14, l0-957 Olsz§,n


