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Artroskopia jest endoskopową techniką badania
wewnątrzstawowych struktur anatomtcznych. Techni-
ka ta w latach dztewięcdziesiątych XX wieku jest po-
wszechnie stosowaną metodą operacyjną wykorzy-
stywaną w ortopedii małych zwterząt. Siemering
(1978), Kivumbi, Bennett (1981) i van Gestel (1985)
opisali schemat badania stawu kolanowego psa (5, 8-
10). Pierwsze operacje artroskopowe stawu kolano-
wego psa przeprowadził w 1989 r. Mclaughlin i wsp.
PolegaĘ one na endoskopowym usunięciu zmian oste-
ochondritis dissecans (2, 6,7).

Obecnie u psów, przy pomocy instrumentarium ar-
tro skop owe go wykonyr,vane są zabie gi naprawc zę zęr -

wane go w ięzadła l<r zy żow e go przednie go (4). Aft ro -

skopia, dzięki dużej dokładności obrazowania. pozwa-
la diagnozowac i śIędzic rozwój zmlan chorobowych
w obrębie stawu. Uszkodzen ie więzadła l<rzy żow ego
przedniego u psa (częściowe lub całkowite jego zer-
wanie) niesie za sobą często nieodwracalne konsek-
wencje kliniczne. Najpoważniejszym następstwem
uszko dzen l,a w ięzadła kr zy żowe go przednie go j e st

choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego. U psów,
w następ stwi e z erwania w ięzadła kr zy żow e go przed-
niego, rozwój choroby zwyrodnieniowej ma bardzo
szybki przebieg. W okresie 5-6 tygodni od urazu tego
wtęzadła w obrębie stawu kolanowego psa dochodzi
do zaburzeń w metabolizmte chrząstki stawowej (1).
Fenomen szybkiego rozwoju zmtan został wykorzy-
stany w medycynie ludzi jako modelowy do badań nad
chorobą zwyrodnieniową kolana człowieka ( 1 ).

Celem badań była ocena artroskopowazmianzwy-
rodnieniowych na terenie stawu kolanowego psa, w
n ast ęp s twi e zęrw anla w ięzadła l<r zy żow e go prz e dni e -

go.

Mateliał imetody
Badania arlroskopowe przeprowadzono u 50 psów. Masa

ciałazwięrząt wynosiła od 20 do 65 kg. U wszystkich psów
czas ttwania kulawizny od momentu zauważeniaprzezwła-
ściciela pierwszych objawów zablrzenia motoryki ruchu,
do chwili zabieguwynosił od 2 do 6 miesięcy. Przed wyko-
naniem arlroskopii stawu kolanowego, wszystkie zwierzę-



ta poddane były badaniu klinicznemu i rentgenologiczne-
mu. W toku przeprowadzonych badań diagnostycznych, po-
stawiono di agnozę uszkodzeni a w ięzadła krzy żow e go
przedni e go. Zw ier zęta do b adania artro skopowe go układa-
ne były w pozycjl grzbietowej. Badanakończynamiednicz-
na nie była wywiązywana, co umozliwiało podczas wzięr-
nikowania jamy stawowej wykonywanie ruchów zgtnania.
Swobodne manewrowanie badaną kończyną ma istotne
znaczęnię diagnosĘczn e, gdyż zwiększa mozliwość dokład-
nej oceny łąkotek. Jest to szczególnieważne podczas ba-

dania stawu z istniejącymi jlż zmianami degeneracyjny-
mi. Endoskopowe wziernikowanie stawów kolanowych
wykonano w znieczuleniu ogólnym. Przed wprowadzeniem
ańroskopu, do jamy stawowej (w zalezności od masy psa)

deponowano od 0,5 do 1 cm3 20ń roztwór lignokainy.
U wszystkich zwierząt podczas wykonanych badań ar-

troskopowych, do wprowadzenia wziernika endoskopowe-
go posłuźono się dojściem grzbietowo-bocznym. Badania
artroskopowe wykonano artroskopem z optyką30", o śred-

ntcy ż,7 mm. Przebieg badania obserwowany był na ekra-
nie monitora medycznego . Zapomocądrukarki kolorowej
dokonywanybył zapis dokumentacyjny obrazu. Do powięk-
szenia objętości jamy stawowej stosowany był płyn Rin-
gera. Płyn do stawu kolanowego wprowadzany był przy
staĘm ciśnieniu 150 mmHg.

Po zakończonym badaniu u wszystkich psów wykonano
zab te g odtworzenia uszkodzone go więzadła Wzy żow e go

przedniego (w zalezności odprzypadku) technikami over
the top, modyfrkacją over the top, lub Dickinsona-Nuna-
makera.

Wyniki i omówienie

Podczas wykonywania artroskopowego wzierniko-
wania stawów kolanowych obserwacji poddane były
nas tępuj ąc e struktury anatomiczno. r zepka, chrz ąs tka
stawowa bloczka kości udowej i piszczeli, więzadło
W zy żow e przednie, więzadło Wzy żow e tylne, łąkotka
bocznai przyśrodkowa, ścięgno mięśnia prostownika
palców długiego wrazzmiejscem je goprzyczepu, bło-
na maziowa torebki stawowej stawu kolanowego.

U wszystkich 50 psów (100%) badaniem artrosko-
p olvym p o twi erdz ono z erwani e w ięzadła L,r zy żow e go
przedniego (ryc. 1), atakże stan zapalny błony mazio-
wej. Kosmki błony maziowej były przekrwione,
obrzmtńe, hipertrofi czne. W czasię wykonywanych
badań odczyny okołookostnowe (osteofity) byĘ obra-
zowane u 44 psów (88%). Zmiany te lokalizowaĘ się
głównie na terenie stawu udowo-rzepkowego, kłyk-
ciu bocznym i przyśrodkowym kości udowej, W 16
pr zyp adkach (3 2%) zdiagno zowano u s zko d zente łą-
kotki przyśrodkowej. Wolne fragmenty chrzęstne (ryc.
z)bvĘ obrazowane u 18 psów (36%). Zmiany chon-
dromalacyjne rzepki byĘ obrazowane u 8 psów (16%).
Ponadto na terenie chrząstki stawowej kĘkci kości
udowej obrazowano jej ubytki (erozje) i postrzępienie
chrząstki. U wszystkich badanych zwierząt obserwo-
wano powiększenie i przekrwienie ciała tłuszczowe-
go podrzepkowego.

Ryc. 1. Artroskopowy obraz badania hakiem palpacyjnym
zerwanego więzadła krzyżowego przedniego

Ryc. 2. Wolny fragment chrzęstno-kostny w obrazie artro-
skopowym stawu kolanowego

Warunkiem diagnostycznie warto ściowe go badania
artro skop owe go j est znaj omo ś ć wewnątrzstawowych
struktur anatomicznych stawu kolanowego. Jest to
szczegolnie istotne podczas badania stawów zzaawan-
sowanymi zmianami chorobowymi. W prezentowa-
nych badaniach napotkano pewne trudności w obra-
zowaniu wnętrza jamy stawu kolanowego, aszczegól-
nie łąkotki przyśrodkowej, Problemy te wystąliĘ w
stawach z istniej ącą chorobą zwyrodnieniową. Utrud-
nieniem w dokładnym badaniu artroskopowym stawu
z postępującą chorobą zwyrodnieniową jest stan za-
palny błony maziowej i powiększenie ciała tłaszczo-
wego podrzepkowego. Obrzmiałe i hipertroficznie
zmienione kosmki maziowe, jak również zvviększona
mas a c i ała tfu s z c z ow e go pr zy słaniaj ą obr az artro sko -

powy. Czytelność obrazaw takich przypadkach moż-
na uzyskać wykorzystuj ąc specj alis Ę czne instrumen-
tarium artroskopowe j ak odgryzaczo-odsysacz (suction
punch) Iub fraz (arhoshaver),

Problem utrudnionego artroskopowego badania cho-
robowo zmienionej j amy stawu kolanowego opisywa-
ło wielu autorów (2-4,II), Niektórzy zntch(3),zwro-
cili uwagę na trudności w obrazowaniu uszkodzeńłą-



kotek w stawach kolanowych z rozwtniętą chorobą
zwyrodnieniową(3).

W badanej grupie zwterząt u wszystkich psów zer-
w aniu w ięzadła W zy żow e go prz e dni e g o tow ar zy szy -

ło zapalenie błony maziowej, atakże nryrodnieniowe
chrząstki stawowej typowe dla osteoartfuitis. Zbltżo-
ne procentowo wyniki w artroskopowym obrazowa-
niu zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu kola-
nowe go p sa w następ stwie uszkodzeni a w tęzadła krzy -
zowego przedniego opisał Whitney i wsp, (12).

W prezentowanych badaniach artroskopia pozwoli-
ła na szczegółowe obrazowanie chrząstki stawowej,
więzadełI<rzyżowych, łąkotek i błony maziowej sta-
wu kolanowego. Artroskopia jest stosunkowo bęz-
p iecznym zabie giem, umożliwiaj ącym dokładną o c e -

nę struktur wenątrzstawowych, a tym samym rozpo-
znanie rozległości i stopnia zaawansowania zmtan
zwyrodnieniowych na terenie stawu kolanowego. Ba-
danie artroskopowe jako małoinwazyjna technika o
duż ej dokładno ś ci obrazowani a struktur wewnątrzsta-
wowych, może by ć wartościową techniką diagnos§cz-
ną wykorzystywanąw badaniach nad poznaniem etio-
patogenezy choroby zwyrodnieniowej stawu.
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