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u psÓw z wyko]zystaniem a]troskopii
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Iliagnosis and tleatment of elbow dysplasia in dogs using arthloscopy
Summary

The article describes the use of arthroscopy in diagnosing and treating elbow dysp|asia in 10 dogs of
difl'erent breeds. Thirteen elbow arthroscopi€s were performed (unilateral in 7 dogs and bilateral in 3). The
most commonly affected breeds were German Shepherd and Labrador. The mean age of the affected dogs was
15.5 months. Eight dogs were male and two were female. The following changes were found in the course of
arthroscopy: fragment on the medial margin of the medial coronoid process - 6 cases, cartilaginous erosion of
the lateral rim of the medial coronoid process - 5 cases, free fragmented medial coronoid process - 4 cases,
lissure of the medial coronoid proces§ - 1 case, osteophyte on the medial coronoid process - 2 cases and joint
mouse - 1 case. Additionally, in 3 case§, lesions on the medial humeral condyle were observed as well as 3 cases
of osteochondrosis dissecans (OCD). The loose osteochondral fragments were removed by arthroscopy
(9 dogs), or during open surgery (l dog). Synoviectomy was carried out on 5 dogs and 6 dogs had abrasions or
micro fracture subchondral of the bone. The absence of postoperative lameness (8 dogs) or temporary lame-
ness after exercise (2 dogs) was observed2-6 weeks after arthroscopy. The research confirmed the efficacy of
arthroscopy in diagnosis and therapy of dogs with FMCP and OCD, especially at its early stage. The method
allows precise surgical intervention in the area of the joint resulting in minimal trauma to the soft tissues.
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Trudnym problemem klinicznym u młodych, szyb-
ko rosnących psów dużych ras są kulawizny spowo-
dowane zmtanami w obrębie stawu łokciowego. Do
przy czyn je wywołuj ących należąprzede wszystkim:
izolowany wyrostek dziobiasty przyśrodkowy kości
łokciowej (FMCP), izolowany wyrostek dodatkowy
ko ś ci łokci owej (UAP), o ste ochon dr oza blo czka kĘk-
c i a ko ś ci ramiennej (O CD) or az izolowany nadkĘkieć
przyśrodkowy kości ramiennej (UME). Zmiany te
mogą występować osobno lub łącznie i określane są
wspólnym mianem jako dysplazja stawu łokciowego
(dysplasia cubiti). Etiologia i patofizjologia tych zmialrt
nie jest do końca wyjaśniona, Za jedną z przyczyn
uważa się zmiany osteochondrotyczne (8, 12), Inną
grupę czynników stanowią nrazy powstałe na skutek:
nadmiemego obciążenia stawu (8), nadmiemego ucis-
ku spowodowanego zaburzęntami w rozwoju wcięcia
bloczkowego i prowadzącego do niedopasowania
struktur stawu łokciowego (16), dysproporcji wzrostu
pomiędzy kością łokciową a kością promieniową (3)
czy też urazy mechaniczne (4). Zmiany te objawiają
się kulawizną pojawiająca się pomiędzy 4. a 9. mtę-
siącem życia (I2).

Róznicowanie poszczególnych j ednostek określa-
nych j ako dy splazj a stawu łokciowe go mo że pr zy sp a-

rzać wiele trudności z uwagi na podobne objawy kli-
niczne, te same predyspozycje rasowe i wiek chorych
psów. Diagnostyka UAP i zaawansowanych postaci
OCD (gdy zmiany sięgają warstwy podchrzęstnej
bloczka kłykcia kości ramiennej lub powodują zwę-
żenie jamy stawowej) możebyć oparta o badanie kli-
nlczne uzup ełnione standardowym b adani em radiolo -
gicznym. Natomiast w przypadku FMCP i wczesnych
postaci OCD badania te są najczęściej niewystarcza-
jące i nie mogą stanowić podstawy do postawienia
prawidłow ej diagnozy. Rozpoznanie FMCP ułatwia
obecność wtórnie występujących i narastających
w miarę upĄrvu czasu zmianzwyrodnieniowych w sta-
wie (14, I5). Zmiany te trudno jednak stwierdzicprzed
8. miesiącem życia, natomiast ich obecność znacznie
pogarsza rokowanie (4,8, I2),

Stosowanie nowoczesnych obrazowych metod diag-
nostycznych znacznie ułatwia rozpoznanie i różnico-
wanie zmianstrŃtur stawu łokciowego. Wymienić fu
należy: rezonans magnetyczny (1), tomografię kom-
puterową (6), artrograf,rę (10) czy artroskopię. Szcze-
golnie ta ostatnia daje pełne możliwości w diagnozo-
waniu zmian dotyczących chrząstki stawowej, błony
maziowej, jamy stawowej orazwięadeł (15). Artro-
skopia możę byó także cennym narzędziem umozli-



wiającym czynności naprawcze w obrębie stawu (1,
5). Jako pierwszy metodę tęw rozpoznawaniu chorób
stawu łokciowego u psów zastosował Ryssen i wsp.
(13), Bardet w oparciu o artroskopię opracował klasy-
fikację FMCP (3). Autor wyrożnta 7 typów zmian
wyrostka dziobiastego przyśrodkowego: typ 1 - frag-
mentacj a przyśrodkowego brzegu wyrostka dziobia-
stego przyśrodkowego,typ 2 - erozje chrząstki bocz-
nego brzegu wyrostka dziobiastego przyśrodkowego,
typ 3 - izolowany (wolny) wyrostek dziobias§ przy-
środkowy, typ 4 -pęknięcie (szczelina) wyrostkadzio-
biastego przyśrodkowego, typ 5 - zrożnicowanie
poziomów pomiędzy głowąkości promieniowej a wy-
rostkiem dziobiastym przyśrodkowyffi, typ 6 - osteo-
fity na wyrostku dziobiastym przyśrodkowym, typ 7 -
myszy stawowe.

Celem badań było artroskopowe określenie rodzaju
zmianw stawie łokciowym w przebiegu FMCP i OCD
oraz wykonanie odpowiednich zabie gów chirurgicz-
nych. O c eni ono także lzy skane wyniki Ie c zęnia,

Materiał i metody

Zabiegi artoskopowe przeprowadzono u 10 psów róz-
nych ras, w wieku od 4 do 24 miesięcy (tab. 1). U wszyst-
kich osobników, na podstawie wcześniej przeprowadzone-
go badania klinicznego i badania radiologicznego, posta-
wiono wstępne rozpoznante FMCP lub OCD. Wykonano
13 zabiegów artroskopowych: u trzech psów obustronnie,
a u pozostałych jednostronnie.

Z ab ie gi wykonyłv ano w e wzi ew ny m znte czll l eniu hal o -
tanowym (Narcotan R - Le-
civ a, Pr aga). W premedyka-
cji stosowano siarczan atro-
piny (Atropinum sul fu ricum

- Polfa, Warszawa) w daw-
ce 0,05 mglkg masy ciała,
20ń ksylazynę (Rometar -
SPOFA, Praga) w dawce
2mglkgmasy ciała i induk-
cję solą sodową tiopentalu
(Thiopental - Biochemie,
Austria) podawaną według
efektów działanta.

Po przygotowaniu i obło-
zeniu pola operacyjnego ser-
wetami, nakłuwano staw
igłą iniekcyjną od strony
przyśrodkowej i wypelniano
go około 10 ml płynu Rin-
gera w celu rozciagnięcia
torebki stawowej. Następn ie
po stronie przyśrodkowej
stawu, nieco doczaszkowo
i dobrzusznie od guzka wię-
zadłowego kości ramiennej,
wykonywano cięcie skóry
o długości około 4 mm,
przez które do jamy stawu
wprowadzano tępy trokar

zpłaszczem o średnicy 4 milimetrów. Po wyjęciu trokara
do płaszcza wprowadzano optykę artroskopową o gruboś-
ci2,'7 mmi kącie 30o połączonąz torem wizyjnym (kame-
ra, monitor, żródło światła zimnego, video). Oceniano
chrząstkę stawową wyrostka dziobiastego przyśrodkowe-
go, wyrostka dziobiastego bocznego, bloczka kłykcia koś-
ci ramiennej oraz głowy kości promieniowej. W przypad-
ku stwierdzenia zmian w obrębie stawu, wykonywano port
r oboczy, przezktóry wprowadzano bezpośrednio,bez płasz-
cza,narzędzia arlroskopowe. W zalężności od potrzeby sto-
sowano chwytaki o grubości od 2,0 do 2,7 mm, skrobaki
orazfrez arlroskopowy z końcówkami do błony maziowej.
chrząstki oraz warstwy podchrzęstnej. Wszystkie zmienio-
ne powierzchnie chrząstki stawowej oraz wolne fragmenty
chrzęstno-kostne usuwano ze stawu artroskopowo. U jed-
nego osobnika (nr I), ze względu na duze rozmiary izolo-
wanego fragmentu kostno-chrzęstnego koniec zne było prze-
prowadzenie arlrotomii. U 5 psow (nr 4,5,8, 9, 10) wyko-
nano abrazję, a u 1 psa (nr 2) mikrozłaml,aniawarstwy pod-
chrzęstnej. U 5 psów (nr 3, 4,6, 8, 10) z zapaleniemprze-
rostowyn błony maziowej wykonano syłrowiektomię (ryc. 1 ).

Po zabiegu staw dokładnie wypłukiwano i zakładano po
jednym szwie skórnym na każdy z portów. Nie zakładano
opatrunków unietuchamiających. Psy po wybudzeniu, tego
samego dnia wracały do domu. Przez okres 6 dni stosowa-
no linkomycynę i spektomycynę (Linco-Spectin Pharma-
cia, Belgia).

Wyniki iomówienie
Wśrod operowanych pacj entów stwierdzono zmia-

ny wyrostka dziobiastego przyśrodkowego wg klasy-

Tab. l. Dane dotyczące: pacjentów, zmian w stawie łokciowym i uzyskanych wyników leczenia

Nr
pacje nta

Rasa
Wiek

W

miesiącach
Płeó

Staw
łokciowy

Zmiany wyloslka
dziob iaste go

wg. Bardeta

Zmiany bloczka
kłykcia

k. tamiennei

Uzyskany
wynik

Czas
pOpraWy

w tys.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0N

0N

0N

0N

Labrador

Labrador

G old en

retriever

Amstal

Bullmastill

Labrador

21

14

24

22

4

12

7

16

11

24

sa mlec

samleG

samlec

samlca

sam lec

sa mlca

sa miec

samiec

samiec

samica

lewy

praWy

praWy

lewy

praWy

lewy

praWy

lewy

praWy

lewy

praWy

lewy

plaWy

1,2 3

2,3,7

1,6

1,2

1

4

zmieniona
barWa chrząslki

stawowe j

1,2,6

2,3

3

1

Zmiany
odciskowe

0cD

0cD

'r'unuod c iskow e

Zmia ny

odciskowe

0cD

b a rdzo

dobry

ba rdzo

dobry

dobry

bardzo
dobry

bardzo
d obry

ba rdzo

dobry

ba rdzo

dobry

dobry

b a rdzo

d obry

bardzo
dobry

4

5

6

2

6

5

5

2

6

5



Ryc. 1. Synowiektomiaprzy użyciu frezu
artroskopowego. Widoczna przerośnięta
błona maziowa (a), osteochondroza
bloczka kłykcia kości ramiennej (b), frez
artroskopowy (c)

Ryc.4,ZmianaĘpu 4-szczelina(strzał- Ryc. 5. Zmiana typu
ki) wyrostka dziobiastego przyśrodkowe- (a)

go (a)

fikacji Bardeta: zmianatypu 1 -w 6przslpadkach (a-
rya. 2), zmlana typl 2- w 5 przypadkach (c - ryc. 2),
zmiana typu 3 - w 4 przypadkach (ryc. 3), zmiana
łpu 4 -w I przypadku (ryc.4), zmlana typu 6 -w 2
przypadkach,zmtanatyptt7 w I przypadku (ryc. 5).
U 1 psa (nr 7) zmieniona byŁabarwa chrząstki stawo-
wej wyrostka dziobiastego przyśrodkowego, bez wi-
docznej szczeliny (tab. 1).

W 3 przypadkach na powierzchni bloczka kłykcia
kości ramiennej stwie r dzono zmiany osteochondro-
tyczne (ryc. 6). W trzech innych obserwowano zmia-
ny odciskowe chrząstki stawowej (b - ryc.2).

Poprawę w obarczaniu kończyny obserwowano
w okresie 2-6 Ęgodni od zabiegu. U 8 psow zanoto-
wano całkowite ustąpienie kulawizny, a u 2 poprawę
częściową z obecną kulawiznąpowysiłkową.

W badanej grupie znalazły się psy pięciu ras. Naj-
liczniej reprezentowane byĘ owczarki niemieckie oraz

Ryc. 2. Zmiana typu 1 - fragmentacja
przyśrodkowego brzegu wyrostka dzio-
biastego przyśrodkowego (a), zmiany od-
ciskowe bloczka kłykcia kości ramiennej
(b). Zmiana typu 2 - erozja chrząstki
bocznego brzegu wyrostka dziobiastego
przyśrodkowego (c)

Ryc. 3. Zmiana typu 3 - izolowany (wol-
ny) wyrostek dziobiasty przyśrodkowy
(a)

7 - mysz stawowa Ryc.6. Osteochondrozabloczka kłykcia
kości ramiennej. Widoczna szczelina
(strzałki) na powierzchni stawowej przed
usunięciem fragmentu chrzęstno-kostne-
go (a), przerośnięta błona maziowa (b)

labradory rasy te uznawanę sąjako prędysponowane
do dysplazji stawu łokciowego (3, 11, 14). Wiek ope-
rowanych psów zawierał się w przędziale od 4 do 24
miesięcy średnio 15,5 miesiąca. Był więc młodszy
od podawanęgo przez Meyer-Lindenberg (11), ktora
operowała psy średnio 22,5 -miesięczne. Podobnie Rys-
sen (14) leczył starsze psy (ponad 48oń stanowili pa-
cjenci powyżej 18 miesiąca życia).

Wśro d op erowany ch zw iet ząt zanotowano większą
zachorowalność samc ów (7 0%), Podobną skłonność
podaj ą Meyer-Lindenberg ( 1 1 ) i Ryssen (I 4), którzy
stwierdzili dysplazj ę stawu łokciowego odpowiednio
u 67 ,7oń i 7 4% samców.

Zmtany stwierdzone w stawach łokciowych byĘ
podobne do opisany ch przez B ardeta (3 ). W porówna-
niu do jego badań częściej obserwowano zmiany typu
I i 2, rzadziej §pu 3 i 4. Nie stwierdzono natomiast
ani j edne go przyp adku r óżnicy p oziomów głowy ko ś -



ci promieniowej i wyrostka dziobiastego przyśrodko-
wego (typ 5), podczas gdy cytowany autor zmianę tę
obserwował w Z1ońprzypadkow. Osteofity na wyrost-
ku dziobiastym przyśrodkowym (typ 6) stwierdzono
w dwóch przypadkach(I5,4%). Bardet ten typ zmian
obserwował tylko w 7,9oń stawów łokciowych. My-
szy stawowe występ ow ały z p o dobną częstotliwo ś cią
- 7,JYo,jak w badaniach Bardeta - ] ,9Yo.

W j ednym przypadku zmlany doĘ czyĘ jedynie bar-
wy chrząstki stawowej wyrostka dziobiastego przy-
środkowego. Nie obserwowano jej flbrylacji oraz
różnicy poziomów głoury kości promieniowej i oma-
wianego wyrostka. W trakcie usuwania chrząstki nie
obserwowano krwawienia, uwidoczniono zmiany
martwicze warstwy podchrzęstnej bez cęch izolacj i wy-
rostka dziobiastego. Mozna zatem przyplJszczać, że
takię zmiany są najwcześniejszą formą uszkodzenia
wyrostka dziobistego przyśrodkowego, Przypadek ten
potwierdza opinię innych autorów, ktorych zdantęm
zmiany o steo chondr oty czne są pt zy czyną FMCP ( 8,

12).
Zmtany o steochondr oĘ czne (OCD) chrząstki sta-

wowej bloczka kĘkcia kości ramiennej byĘ obserwo-
wane częściej - 23% niż w badaniach Ryssen - 2%
(l4) czy też w badaniach Meyer-Lindenberg - 14%
(1 1).

Bree i Ryssen (5) oraz Meyer-Lindenberg (11) osiąg-
nęli wynikibardzo dobre (całkowite ustąpienie kula-
wizny) w 90Yo przypadków i dobre (pojawianie się
kulawizny po wysiłku) u 91,2oń osobników. W prze-
prowadzonych badaniach własnych u wszystkich ope-
rowanych mvierząt lzyskano pozytywny wynik lęczę-
nia. W 84,4ońprzypadków -batdzo dobry aw 15,6oń
dobry. WpŁynął na to najprawdopodobniej fakt, ze w le-
czonej grupie znalazĘ się psy młodsze niż pacjenci
cytowanych autorów. Psy, u ktorych po zabiegu wy-
stępowała okresowa kulawizna, należĘ do starszych
psów ze stwierdzoną chorobą zwyrodnieniową, Po-
iwierdzato wyniki badańinnych autorów, o zależnoś-
ci między czasem trwania choroby a uzyskanymi efek-
tami Ięczęnia (4, 8, 12, I 4) . Wczesne p o stawieni ę r oz-
poznaniai podj ęcie dziaŁańoperacyjnych chroni przed
rozwojem choroby zwyrodnieniowej w stawie łokcio-
wym (osteoarthrosis).

Ptzypuszcza się, ze zastosowanie częściowej syno-
wiektomii hipertroficznej maziówki oraz usuwanie
osteofitów z zastosowaniem fręzu artroskopowego
wpłynęło takżepozytywnie na efekt lęczenta. W prze-
biegu dysplazji stawu łokciowego dochodzi zwykle do
zap alenta ko stno - stawowe go b ędąc e go następ stwem
wptywu na synowiocly fragmentów białek i proteo-
glikanów, pochodzących z uszkodzonej chrząstki sta-
wowej. Wynikiem tego jest wzrost enzymów degra-
dujących macierzchrzęstną cytokin oraz wolnych rod-
ników w mazi stawowej. Zmieniona zapalnie hiper-
tr oftczna błona maziow a j e st przyc zyną b o lu, obrzęku
oraz ograniczęnla ruchomości w stawie (2,9).Stoso-
wanie arhoskopii umożliwia usunięcie zmienionych

wielopotencjalnych szpiku i powstawanie tkanki o cha-
raktęrze chrząstki włóknistej w miej scu ubytku chrząst-
ki stawowej.

podsumowanie

P
noś
FM
Uzyskanie częnia mozliwe
było dzięk jakie stwarza ta
metoda w poszczególnych
struktur stawu łokciowego . Pozwala takżę nabardzo
precyzyjny zabiegchirurgiczny w obrębie stawu, częs-
to niemozliłrry w czasie artrotomii. Ogromną zaletą
artroskopii j est również minimaln a tralmatyzacja tka-
nek miękkich.
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