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Artykuł płzeglądowy

Artroskopia jest diagnostyczną techniką endosko-
pową umożl iwiaj ąc ą bezp ośrednią ob serwacj ę struk-
fur anatomicznych jamy stawowej. Technika tapozwa-
la na dokładną i wielobarwną wtzuallzację stawu, co
jest szczególnie istotn e w przypadkach, w których ba-
danie ortop edy czne, rentgenolo g 7czne, aftrografi czne
czy też inne, nie wyjaśniło przyczyny kulawizny i cho-
roby (3, 5, 9). Zaletą badania artroskopowego jest
możliwość dokładnej oceny rodzajui rozległośc j zmtan
chorobowych, prognozowanie dynamiki procesu cho-
robowego w obrębie błony maziowej, chrząstki sta-
wowej, a także innych struktur wewnątrzstawowych.

W celu przeprowadzenta wartościowego badania
artroskopowego, niezbędne j est posiadanie odpowied-
niego instrumentarium oraz aparatury elektronicznej
(toru wizyjnego). Zęstaw do diagnostyki jam stawo-
wych psa powinien składać się z następujących ele-
mentów: aftroskopu o średnicy 2,2 mm lub 2,7 mm i
kącie nachylenia czoLa25o lub 30o, rękawa robocze-
go, s ondy haczykowej, kleszczyków arlro skop owy ch
tnoża bananowego.

W czasie wykonywania badań wnętrza stawu me-
todą lustracji bezpośredniej (okular artroskopu - oko
badającego), niezbędny jest arlroskop i źródło światła
zimne go. Do diagno s ty cznie efektywne go o świetlenia
wszystkich struktur wewnątrzstawowych wy starcza-
jące jest światło o mocy źrodłaświ6tła zimnego 150 W.
Posługując się natomiast pośrednią metodą artrosko-
pową badania stawu, wymagane jest dodatkowe za-
stosowanie toru wizyjnego tj. endoskopowej kamery

MC e Nll:l lll{il2}'lil999l,'

Review

wizyjnej, monitora i magnetowidu oraz video-printe-
ra. Metoda ta umoźliwia otrzymanie powiększonego
obrazu wnętrza stawu na ekranie monitora, polepsza
zatem jego czytelność, zwiększa więc precyzję wyko-
nyłvanych czynności, poprawia waruŃi asepĘki, stwa-
rza możItwość zapisu przebiegu badania na kasecie
video, a także wykonanie bezpośrednich, barwnych
wydruków z obr azl zatt zymanego n a ekranie monito -

ra medycznego (4, 6,7 , I2). W tej metodzie niezbęd-
na jest zwiększona do 400 W moc źródła światła zim-
nego, Aktualnie większośc produkowanej aparatury
światła zimnego wyposazona jest w altomatyczne ste-
rowanie intensywności światła, zapewniającej dobre
oświetlenie dostosowane do określonego badania.

Podczas r eallzacjt badania artro skopowe go wyma-
gane jest stałe ciśnienie płuczące jamę stawowąodpo-
wiednim płynem (najczęściej stosowany jest płyn Rin-
gera). Moze być ono uzyskiwane za pomocąworków
ciśnieniowych lub artropompy. Sterylizacja aftrosko-
pu, insttumentarium artroskopowego, a takze przewo-
dów źrodła światła zimnego i endoskopowej kamery
wizyjnej, wykonywana jest metodą chemiczną 70oń
roztworem alkoholu etylowego, tlenkiem etylenu, roz-
tworem glutaraldehydu (1, 6, 8, 13). Artroskopy stery-
ljzowac można takze w odpowiednich autoklawach.
Przędbadaniem artroskopowym psa, zalecane jest ba-
danie kliniczne i ortopedyczne.

Badanie aftroskopowe wykonywane jest w znieczu-
leniu ogólnym, a okolica badanego stawu przygoto-
wana zgodnl,e z zasadami aseptyki.

Diagnostyka artroskopowa
stawów kończyny piersiowei psa
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Summary

Arthroscopy is t diagnostic and surgical technique of endoscopy that can provide considerable information
about pathological changes in joints. It is a minimally invasive technique and allows direct obseryation and
evaluation of joint lesions. In the case of dogs, arthroscopy was first performed in the late 70's. In 1986 Person,
and a few years later Broe, Ryssen and Bardet described a technique for diagnostic arthroscopy of the shoul-
der and elbow in dogs. This article presents arthroscopy instrumentation, patient preparation for shoulder
and elbow arthroscopy examination and arthroscopy technique for shoulder and elo-ow examination. It also
gives a brief review Óf comptications after arthroscopy examination and how these problems can be mini-
mized.

Keywords: arthroscopyo joint, dog. , : I



Ryc. 1. Artroskopolvy obraz guzka nad-
panewkowego łopatki i ścięgna mięśnia
dwugłowego ramienia

Ryc.2. Artroskopowy obraz ścięgna mię-
śnia podłopatkowego

Ryc. 5. Badanie stanu chrząstki stawo-
wej wyrostka dziobiastego przyśrodko-
wego z^ pomocą sondy haczykowej

wej i o gran icza przesunięcie przed-
nie kości ramiennej względem ło-
patki). Scięgno to ma ńiraktery-
styczną budowę i układa się w po-
staci trzech taśm (ryc. 2). W tej czę-
ści stawu badana jest równieżbło-
na maziow a. Częśc do głowowa sta-
wu ramiennego stanowi niewielką
przęstrzeń, w związku z tym dla
uzyskania jak największego pola
widzenia aftroskop obracany jest
wokół własnej osi.

Przesuwaj ąc artroskop doogono-
wo badana jestpowierzchnia stawo-
wa wydrążenia panewkowego
łopatki, jak również biegnące sko-

Ryc. 3. Artroskopowy oraz powierzchni
stawowej wydrążenia panewkowego ło-
patki i więzadła panewkowo-ramienne-
go pośrodkowego

Diagnostyka afi]oskopowa stawu ]amiennego

Psa do badania aftroskopowego tego stawu układa
s ię w.p ozycj i. b o c znej., b adaną kończyną ku górze,.któ -

rej nie wywiązuje się. Badaną kończynę piersiową
układa się w taki sposób, aby staw ramienny znajdo-
wał się w pozycji naturalnej, tzn. aby kąt łopatkowo-
-ramienny wynosił około 160'. W celu ustaleniaprze-
strzeni stawowej stawu ramiennego, pomocnic zo wy -
znacza się niewielki obszar zawatiy między wyrost-
kiem barkowym łopatki, guzowato ścią większą ko ści
ramiennej, a ścięgnem mięśnia podgrzebieniowego. Po
wprowadzeniu do jamy stawowej artroskopu połączo-
nego z torem wizyjnym t igły pŁuczącej przeprowa-
dzanej est badanie artroskopowe stawu ramiennego.

Lustrację jamy stawowej rozpoczyna się od części
dogłowowej stawu. Badaniu poddawany jest guzek
nadpanewkowy łopatki, atakże ścięgno mięśnia dwu-
głowego ramienia (ryc. 1).Następnie artroskop prze-
suwany jest na stronę tylno-przyśrodkową w kierun-
ku ścięgna mięśrria podłopatkowego (ścięgno to pełni
rolę brakującego więzadła pobocznego przyśrodkowe-
go, wzmacnia staw ramienny od strony przyśrodko-

Ryc. 4. Artroskopowy obraz wyrostka
dziobiastego bocznego

śnie więzadło panewkowo-ramienne przyśrodkowe
(ryc. 3); więzadło to ogranicza przesunięcie łopatki do
przoduwzględem kości ramiennej. Położenie tego wię-
zadłabywa zmienne t zależy od wielkości jamy sta-
wowej. Następnie badane jest więzadło panewkowo-
-ramienne boczne, układające się prostopadle do wy-
drĘenia panewkowego łopatki.

Kolejnym etapem badania aftroskopowego stawu
ramiennego jest lustracja chrząstki stawowej pokry-
wającej głowę kości ramiennej, wydrążenia panewko-
wego łopatki, guzka podpanewkowego, błony mazto-
wej, a takżę zachyłka tylnego stawu ramiennego. W
celu dokładniejszego badania zachyŁka tylnego, staw
ramienny jestzglnany co znacznię polepsza możliwość
manipulacji artroskopem w tej części stawu.

W sytuacj ach wymagaj ących bar dziej szczegóŁow e-
go badania struktur wewnątrzstawowych użyłvana jest
sonda haczykowa. Podczas posługiwania się instru-
mentarium arlroskopowym zalecane jest stosowanie
zasady trójkąta (triangulation), polegającej na uloko-
waniu artroskopu i instrumentu operacyjnego w sta-
wie pod takim kątem, aby końcówki robocze narzędzi
endoskopowych skierowane były do siebie, a wszyst-
kie czynności wykonywane pod kontroląwizji na ekra-



nie monitora. Takie wewnątrzstawowe ustawienie in-
strumentów umożliwia jednoczesne swobodne mani-
pulowanie nimi i badanie struktur anatomicznych (1, 7).
Miej sce wprowadzania sondy haczykowej W znaczanę
jest w odległości I-2 cm dogłowowo od arhoskopu lub
2-3 cm doogonowo od artroskopu.Przy użyciu artro-
skopowej sondy haczykowej badana może by ć strukfu -
ra chrząstki stawowej i więzadŁa wewnątrzstawowe.

Końcowym etapem aftroskopowego badania stawu
ramienne go j e st dokładn e pr zepŁukanie stawu, usunię-
cie ewenfualnych skrzepów krwi, nadmiaru pĘnu płu-
czącego izałożenie pojedynczych szwów na skórę (1).

Diagnostyka artloskopowa stawu łokciowego
Psa do badania afiroskopowego stawu łokciowego

układa się w pozycji bocznej, tak aby badanakoiczy-
na piersiowależała bezpośrednio na stole, Kończyna
ta nie jest wiązana do stołu operacyjnego, a badany
staw łokciowy położony jest na krawędzi stołu. Uło-
zenie stawu łokciowego w tej pozycji umozliwia wy-
konywanie ruchów skręcania i odwodzenia, co przy-
czynta się do zwiększenia objętości jamy stawowej.

Przeglądowe planowe badanie elementów anato-
micznych stawu łokciowego przepr ow adzanę j est od
przedniej do tylnej części stawu, od głowy kości pro-
mieniowej, wyrostka dziobiastego przyśrodkowego,
kĘkcia przyśrodkowego kości ramiennej, do kĘkcia
bocznego kości ramiennej, wyrostka dziobiastego
bocznego (ryc. 4) oraz wyrostka łokciowego dodatko-,
wego (1). Podczas każdego badania artroskopowego
badany jest także stan błony maziowej i chrząstki sta-
wowej stawu łokciowego.

W celu przeprowadzenia bardziej szczegółowego
badania stawu, wykorzystywana jest sonda haczyko-
wa (ryc. 5). Punkt wprowadzenia sondy az z ręka-
wem roboczymznajduje się w odległości około 1 cm
§lnie lub przednio od miejsca wprowadzenia artrosko-
pu. Końcowym etapem ańroskopowego badania sta-
wu łokciowego jest dokładne przepłukanie stawu, usu-
nięcie ewentualnych skrzepów krwi, nadmiaru płynu
pfu cząc e go i zaŁożenię poj edynczych szwów skórnych.

Badanie artroskopowe stawów kończyny piersiowej
psa może być obarczone ryzykiem komplikacji. Mogą
to być następujące powikłania: podskóme gromadze-
nie płynu płuczącego staw, jatrogenne uszkodzęnie
chrząstki stawowej, jatrogenne uszkodzenie ścięgna
mięśnia dwugłowego ramienia, krwawienia wewnątrz-
stawowe, zŁamanie i niewłaściwe wprowadzenie in-
strumentarium aftroskopowego (10). Może takze dojść
do trudności z wprowadzeniem artroskopu na skutek
zgrubtałej torebki stawowej (12) lub trudności z lokali-
zacjąprzestrzeni międzystawowej (2), Mogą wystąpić
również zakażenia, obrzęk i kulawizna jako następ-
stwa rwiązane z artroskopią stawu ramiennego (2). W
przeprowad zony ch v,Ąasnych badaniach artro skop owych
stawu ramiennego psów zanotowano: nieznaczne uszko-
dzenie chrząstki stawowej, krwawienie do jamy stawo-
wej, podskórne gromadzęnie płynu płuczącego.

Podczas badaiartroskopowych stawów łokciowych
Van Ryssen i Van Bree (14), stwierdzlli, żena I00 zba-
danych stawów w 30%o wystąpiło jatrogenne uszko-
dzenie chrząstki stawowej, nie dające jednabe żad-
nych objawów klinicznych. Autorzy ci w tych samych
badaniach zanotowali inne problemy jak: niedosta-
tecznąwizualizację na skutek krwawień do jamy sta-
wowej,przysłanianieobrazuprzezprzerośniętekosmki
błony maziowej, a także okołostawowe gromadzenie
się płynu płuczącego, resorbowanego w ciągu24 go-
dzin. P o dczas własnych b adań artro skop owych stawu
łokciowego, wystąpiły następujące komplikacje: trud-
ności z wprowadzeniem artroskopu do stawu łokcio-
wego psa o masie 20kg, niewielkiego stopnia jatro-
genne uszkodzenie chrząstki stawowej, krwawienie do
jamy stawowej, podskórne gromadzenie się płynu do
płukania stawu.

Wykonane badania własne pozwaIają fotmułowac
stwierdzenie, że aby zmniejszyc ryzyko wystąpienia
powikłań w czasie, jak i po przeprowadzonym badaniu
artroskopowym powinno się unikać ponownych nakłuć
torebki stawowej i wysokiego ciśnienia w systemie płu-
czącym, zapewnic właściwy odpływ płynu pŁaczące-
go uży.wając rękawa roboczego i odstąpió od badania
w przypadku ropnego stanu zapalnego stawu.

Uzy skane wyniki b adań własnych ( 1 ) p otwi er dzaj ą
poglądy innych autorów, ze zastosowanie arlroskopii
do diagnostyki schorzeń stawow:ramiennego i łokcio-
wego psów poszerza zakres dostępnych w medycynie
weterynaryj nej di a gno s Ę czny ch te chnik obrazuj ących,
p o zw a|aj ą także na b ar dziej pr e cy zy jne i wcze śni ej -

sze postawienie poprawnej diagnozy. Technika ta ma
równiez tę przewagę nad innymi, że podczas ogląda-
nia wnętrza stawu możnajednocześnie wykonać za-
biegi artroskopowe (8, 11, 13). Operacyjne zabiegt
arlroskopowe w porówn antl z klasycznym otwarciem
stawu (artrotomi a) uszkadzają w maĘm stopniu struk-
tury wewnątrzstawowe i tkanki okołostawowę, a czas
rekonwalescencji po zabiegu artroskopowym jest zde-
cydowanie krótszy. Opanowanie techniki wykonywa-
nia badania aftroskopowego jest czynnością stosun-
kowo prostą stanowi więc jej dodatkowy, ważny wy-
miarpraktyczny.
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