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Diagnostic indications and possibilities for ailhtoscOpy examination in dog

Summary

Arthroscopy is a frequently performed orthopedic pr'ocedure in human medicine and is becoming more
popular in canine medicine as well.- 

Tłre use of this technique provides direct visualization of the joint spaces, as well as making it possible to
perform palpation and obtain biopsies. It has become one of the many different means of orthopedic diagno-
iis. maicitidns for arthroscopy ofthe shoulder are as follows: evaluation of the synovium and articular carti-
lage, lesions ofthe biceps teńdon., tenosynovitis ofbiceps tendon, intra-articular fractures, shoulder instahi-
lity, osteoarthritis, osteóchondritis dissecans (OCD).Indications for arthroscopyof the elbow joint are: frag-
mented coronoid process (FCD) OCD, chondromalacia like lesions.

Arthroscopy of the carpus allows diagnoses of lesions like: early degenerative joint disease, synovitis, chon-
dromalacia ańd fractures. trndications for stiff joints are: eyaluation of the synovium, the painfu| stable nonin-
flammatory stiff joint, rupture and pańia| rupture of cruciate ligaments, postoperative evaluation of cruciate
ligament rópair, OCD of the femoral condyles, septic and autoimmune arthrits, chondroma|acia, stiff frac-
tures and ańkylosis. Arthroscopy is indicated for tarsal joint when they have undergone OCD changes.

Keywords: arthroscopy, dogs, examination.

Artroskopia jest metodą obrazowania anatomicz-
nych struktur wewnątrzstawowych zyskująca coTaz
większe zastosowanie w diagnostyce i chirurgii ma-

Ęch zwierząt. Technika ta umozliwia szczegoŁowąwi-
zualizacj ę j amy stawowej i do sta r cza di a gnosty c z n i e

wielu istotnych informacji, których nie mozna uzyskać
badaniem klinicznym i radiolo gi c znym. Artro skopia
pozwala na wczesne rozpoznawanie zmian chorobo-
wych stawów, szczegolnie chrząstki stawowej i błony
maziowej. Dostarcza dodatkowych infor-rnacji o pato-
logicznym charuktęrze zmian, a będąc technikąmało-
inwazyjną s'tw arzamożliwości kilkakrotnego badania
tego samego stawu.

Kulawizny konczynpsów o niejasnej etiologii, po-
śród których schorzenia stawów mająznaczny udział,
są częstym problemem w codziennej praktyce lekar-
sko-weterynaryj nej. Niej ednokrotnie klinic zne bada-
nie orlopedyczne, bądź radiologiczne okazująsię dia-
gno stycznie niewystar czające, wówczas ich skutecz-
nym uzupełnieniem moze być arlroskopia.

Artro skop owo b adaó można następuj ąc e stawy koń-
czyny piersiowej psa: ramienny, łokciowy, garstkowy
oraz kończyny miednicznej: kolanowy i skokowy
(ryc.1).

Wskazania do artroskopowego badania
stawu ramienneg0

Ocena stanu błony maziowej. Artroskopia możę
być wykorzystana do oceny i stopnia zmlanzapalnych
błony rnazi owej . Te ch n ika ta daj ąc ob r az r ze czyw tsty,
kolorowy, precyzyj nie obrazuj e cechy morfolo giczne
kosmków, które na skutek zmian chorobowych, naj-
częściej zapalnych lub urazowych ulec mogą prze-
krwieniu, przerostom (ryc.2), mogąbyc pokryte wy-
broczynami i czasami tworzyc zwłokniałe łańcuchy,
U r azy błony mazi owej mo gą być pr zy czy nąw y naczy -

nienia krwi do jamy stawowej, ańroskopia umozliwia
wówczas lokalizację zmian. Artroskopowo dokonać
można biopsji błony maziowej, szczegolnie przy jej
zmi anach pro li feracyj nych i reumatoidalnych ( 1 0, I 2,
1 5).

Ocena stanu chrząstki stawowej. Innym diagno-
stycznie waznym elementem w badaniu artroskopo-
wym jest chrząstka stawowa. Radiologicznie zmiany
chrząstki stawowej sązauważalne wówczas gdy jej
ubytki sięgają warstwy podchrząstkowej kości lub
zmnl,ejszają przestrzeń stawową np. przy osteofi tach
(5, 1). Istnieje jednak szereg stanów patologicznych,
które stwar zają pow ażne problemy diagnosty czne, a



Ryc. 1. Artroskopowy obrazstawu sko- Ryc.2.Artroskopowyobrazprzerośnię- Ryc.3. Pęknięcie chrząstki stawowej

kowego tych kosmkó* ńłony maziowej stawu części tylnej głowy koŚci ramiennei
ramiennego

których nie
cja głowy
chrząstki st
pęknięcia (ryc 3)
mogą ogTanlczac
wówczas badanie
głośc i charakter zmian pourazowy ch (4, 12, I 5).

Zmiany ścięgna mięśnia dwuglowego ramienia.
Zmtany chorobowe ścięgna mięśnia dwugłowego ra-
mienia położo s,ąprzy-
czynąstanów Scięgno
to może ulec s lub cał-
kowitemu zerwaniu, a także nadwichnię ciu. Zmiany
zap alne ś c i ę gna tow ar zy sząj e go czę ś ci owemu zęrw a-

niu, natomiast chroniczne zmiany degeneracyjne wy-

."fi::T;*;:3i::
owego zwichnię-

cia stawu ramiennego (3,4),
Zapalenie pochewki ścięgna mięśnia dwugłowe-

go ramienia. Zapalenie pochewki ścięgna mięśnia

ruchomość stawu.
W obrazie artroskopowym, który towarzyszy zapa,

leniu pochewki ścięgna mięśnia dwugłowego ramie-
nia (ry się zmi ony ma-
ziowej atakże liferację
tkanek opisyłv 3,4,12).

tylno-przyśrodkowej obrąbka łopatki możę stw arzać
wiele trudności diagnostycznych. Klinicznie stwierdza
się tylko występuj ącą kulawiznę, często długotrwałą i

przydatna jest szczególnie w przypadku nadwichnięć
w celu określenia kierunku niestabilności, a takze oce-

ny stopnia zmlan patologicznych podczas zwichnię-
cia stawu ramiennego. W przypadku nadwichnięcia o

char aktęr ze chronicznym artroskopowo mozna stwier-

sząpTzyczynąosteoar
ny degeneracyjne, a

zakaźne i pourazowe.

wowej (3).
Zmiany o s te o c h o n driti s di s s e c an s (O CD), di agno -

zowanle 1usuwanle tzw. ,,myszy stawowych". Osteo-
cho ndr i t i s di s s e c ans (OCD) j e st konsekw encją zmtan

znych (OC) i charakteryzuje się wy-
terenie jamy stawowej częściowo lub
5 ) oddzielonych fragmentów chrząst-

ki stawowej imyszy stawowych (ryc.6). Zmtany osteo-
chondrotyózne pietwotnie dotyczą chrząstki stawowej



Ryc. 4. Obraz stanu zapalnego pochewki Ryc. 5. Centralnie położone osteochon- Ryc. 6. Mysz stawowa pomiędzy po-
ścięgna mięśnia dwułgowego ramienia wraz dritis dissecans wierzchnią stawową łopatki a po-
zewzmożonąproliferacją wierzchnią staworvą głowy kości ra-

mrenneJ

nia. U psów zmiany OCD lokalizująsię na tylnej czę-
ści głowy kości ramiennej, a myszy stawowe układają
się w tylnym zachyłku torebki stawowej (3,12,I5).

Wskazania do badania afiloskopowego
stawu łokciowego

Ocena stanu błony maziowej i jej biopsja. Dokonu-
je się podobnie jakprzy opisie stawu ramiennego.

Uszkodzenia śródstawowe. Do najczęściej spoty-
kanych urazów tego stawu zalicza się fragmentację wy-
rostka dziobiastego przyśrodkowego oraz sporady cz-
nie występuj ącą fragmentacj ę wyrostka dziobiastego
bocznego. Podkreślenia wymaga fakt, żę badanie ar-
troskopowe jest szczególnie przydatne w diagnozowa-
niu różnych fragmentacji wyrostka dziobiastego, bę-
dącyc h częstąpr zyc zyną ku l aw izny kończyny p i er s i o -
wej. Artroskopową klasyfikacj ę fragmentacj i wyrost-
ka dziobiastego oraz opis towarzyszących zmian po-
dał Bardet (5):

łp 1 fragmentacj a brzegu bocznego wyrostka
dziobiastego przyśrodkowego ;

Typ 2 - ubytki (erozje) chrząstki stawowej brzegu
bocznego wyrostka dziobiastego przyśrodkowego;

łp 3 - fragmentacja wyrostka dziobiastego przy-
środkowego (wolny, odłączony): a) bez artrozy, b) z
artrozą

Typ 4 - pęknięcie wyrostka dziobiastego przyśrod-
kowego: a)bez atirozy,b) z artrozą

Typ 5 - obecność przestrzeni pomiędzy powierzch-
nią stawową głowy kości promieniowej a wyrostkiem
dziobiastym przyśrodkowym: a)bez artrozy,b) z ar-
ttozą

Ęp 6 - osteofity wyrostka dziobiastego przyśrod-
kowego (4,5,6).

Osteochondritis dissecans (OCD) kłykci kości ra-
miennej (zwŁaszczakĘkcia przyśrodkowego) doko-
nuje się podobnie jakprzy opisie stawu ramiennego.

Zmiany odciskowe (kissing lesions). Dotyczą one
głównie kłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Do
powstania tych nieprawidłowości dochodzi na skutek

stałego ucisku na chrząstkę stawową i tarcta wywoła-
nego oderwanym wyrostkiem dziobiastym (6, 11, 13).

Zmiany c h ondro m ala cyj ne. D oty czą naj czę ś ciej
wyrostka dziobiastego. W obrazie artroskopowym
chrząstka stawowa jest nieregularna, niejednolita, po-
matszczona. Bardzo pomocnym w diagnozowaniu
opisywanych zmian jest arlroskopowy próbnik (sta-
nowiący wyposazenie instrumentarium), za pomocą
którego można pod kontrolą wzroku dokonać szcze-
gółowego badania chrząstki.

Ubytki (erozje) chrząstki stawowej (ryc. 7). Wi-
doczne są w obrazie arlroskopowym jako mniej lub
bardziej regularne zagŁębienia w chrząstce stawowej
(6, 11, 13).

Wskazania do badania aftloskopowego
stawu garstkowego

Dwupoziomowy układ siedmiu kości garstka przy -

czyniasię do powstania trzechzasadniczych pięter sta-
wowych: stawu przedramienno-garstkowego, stawu
śródnadgarstkowego i stawu nadgarstkowo-śródręcz-
ne go, gdzi e staw przedramienno - garstkowy, ze w zglę-
du na dość obszernątorebkę stawową możę być miej-
scem badania artroskopowego. Wskazaniem do artro-
skopii stawu przedramienno- garstkowego są wczesne
diagnozow ante zmian de generacyj nych, stany zapa|-
ne błony maziowej, chondromalacja i złamania kości
tworzących ten staw (2).

Wskazania do badania afiloskopowego
stawu kolanowego

Wykonanie artro skopowe go badania stawu kolano -

wego możnarozważać w wymienionych niżej wska-
zantach, Ponieważ omówienie większości z nich za-
mieszczono już przy opisie innych stawów uzupełnio-
no więc niektóre punkty o nowe charakterystyczne dla
stawu kolanowego informacj e.

1. Ocena i biopsja błony maziowej (ryc. 8).
2. Stałę, bolesne, niezapalne stany chorobowe sta-

wu kolanowego.



3. Częściowe i całkowitęzęrwa-
nie więzadeł krzyżowych. Bada-
niem artroskopowym możliwe jest
dokładne określenie czy zerwaniu
uległo więzadło krzyżowe przed-
nie czy Ęlne, bądź obydwa. Posłu-
gując się opisanymjuż próbnikiem
diagnostyc znym, można stwier-
dzic czy doszło do całkowitego azy
czę ś ci owe g o zerw ania ty ch w ięza-
deł (1, 3,7, I4).

4. Pooperacyjna ocena rekon-
strukcj i zerwane go w ięzadła W zy -
zowego przedniego (7).

5. Osteochondritis dissecans -
OCD kĘkci kości udowej (1, 3, 8).

6. Septyczne i autoimmunolo-
giczne stany zapalne stawu kola-

Ryc. 7. Erozja chrząstki stawowej kości
łokciowej

Ryc. 8. Zmiany proliferacyjne błony
maziowej stawu kolanowego

nowego, W przypadku zmian reumatoidalnych, bada-
nie artroskopowe pozwala określić stopień rozwoju
Łaszczkt reumatoidalnej, a także stopień i rozległość
uszkodzenia chrząstki stawowej (3).

7. Chondromalacj a - zmianami chondromalacyj ny-
mi mogąbyć dotknięte kłykcie kości udowej irzepka,
aplzy ich ocenie pomocnym jest również próbnik ar-
troskopowy . Dla potrzeb diagnostyki artroskopowej
przyj ęto trzystopniową klasyfi k ację zmian chondroma-
lacyjnych rzepki wg Lindberga (3):

I stopień - powierzchowne pęknięcia i miejscowe
zgrubienia chrząstki stawowej,

II stopień-widoczne zmiany nie sięgające warśtwy
podchrząstnej, głębokie pęknięcia i fragmentacja
chrząstki,

III stopień - zmiany sięgające warstwy podchrzęst-
nej (3).

8. Uszkodzenia wewnątrzstawowe. Badanie artro-
skopowe moze byc przydatne w podejrzeniach pęk-
nięcia łąkotek. Pomocnym jest tu również artroskopo-
wy próbnik diagno styc zny, umo żIiwiaj ący okre ś leni e
charakteru pęknięcia łąkotki, wzdŁużne czy poprzęcz-
ne, bądź też półkoliste. W obrazię artroskopowym
mozemy również odczytać stopień zmian degenera-
cyjnych łąkotek (3).

9. Zesztywnienie stawu kolanowego (3).

Wskazania do badania artloskopowego
stawu skokowego

Wskazanięm do badania artroskopowego stawu sko-
kowe go j e st kulawi zna kończyny mi e dni c znej wy s tę -
pująca u psów w młodym wieku, z objawami bólowy-
mi zlokalizowanymi na terenie stawu skokowego, a
ni e daj ąc a żadny ch zmlan w obrazi e radio 1o gicznym,
Obecnie badanie artroskopowe tego czteropoziomo-
wego stawu jest ograniczone do rozpoznania i okre-
ślenia zmian OCD zlokalizowanych najczęściej na
krawędzi bocznej bloczka kości skokowej (14).

Artro skopi a stała się c enną techniką diagnostyczną
umożliwiaj ącą szczegółowe badanie struktur we-
wnątrzstawowych i dokładne rozpoznanie wielu trud-
nych schorzeń. Poprzez bezpośrednie i rzeczywiste
obrazowanie błony maziowej, chrząstki stawowej,
ścięgien, więzadeł i innych tkanek pozwala na wQzę-
sne wykrycie i określenie charakteru zmtanpatologicz-
nych tam z\okalizowanych. Chirurgiczne otwarcie sta-
wu - afirotomia prowadzić moze do występowania
powikłań, natomiast artroskopia jest technikąmałoin-
wazyjną ograniczającą ich występowanie, nawet po
kilkakrotnym badaniu tego samego stawu.

Artro skop i a j e st wsp ółcze śni e r o zw t1 aj ącąs ię tech-
niką badaw czą toteż istniej ące obecnie wskazania dia-
gnostyczne opisywanych stawów koiczynpsow będą
wzbogacane o kolejne, nowe informacje, Oczekiwać
trzeba równiez r ozszer zęniabadań diagnosĘcznych w
odniesieniu do tych stawów konczynpsów (np.: waz-
ny funkcjonalnie staw biodrowo-udowy, czy inne) które
obecnie nie są objęte artroskopią. Będzie to możliwe
poprzez dokonujący się ciągle postęp technologiczny,
umożl iwiaj ący wprow adzenię nowego, doskonalsze-
go instrumentarium artroskopowego, a także opraco-
wywanie nowych technik badaw czy ch.
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