
OGÓLNE ZASADY I METODY

STŁUCZENIE I NADERWANIE MIĘŚNI

DEFINICJE
Stłu cze nie (kon tu zja) mię śnia prze bie ga z róż ne go stop nia
uszko dze niem włó kien i krwa wie niem śród miąż szo wym. Do
na de rwa nia do cho dzi, gdy mię sień zo sta nie nad mier nie roz -
cią gnię ty lub szarp nię ty. Na de rwa nia mię śni czę sto ma ją miej -
sce w po bli żu po łą czeń mię śnio wo -ścię gni stych. Stop niu je
się je w ska li od 1 do 4; na de rwa nie stop nia 1 to prze rwa nie
nie wiel kiej licz by włó kien mię śnio wych; na de rwa nie stop -
nia 4 ozna cza cał ko wi te prze rwa nie mię śnia. W obu przy pad -
kach do cho dzi do śród miąż szo we go krwo to ku i obrzę ku oraz
nad mier ne go roz cią gnię cia, a w re zul ta cie do za bu rze nia pra -
wi dło wej ar chi tek tu ry ze spo łu mię sień–ścię gno. Ze spół cias -
no ty prze dzia łu po wię zio we go (mię śnio we go) ozna cza
zwięk sze nie ci śnie nia w wy dzie lo nym mię śniu, za zwy czaj na
sku tek je go ura zu.

UWAGI OGÓLNE I PATOFIZJOLOGIA
Przy czy ną stłu cze nia jest uraz ze wnętrz ny. Sil ne ude rze nie
prze ry wa cią głość włó kien mię śnio wych oraz uszka dza na czy -
nia krwio no śne, co po wo du je krwo tok do prze strze ni śród -
miąż szo wej. Na de rwa nie jest na to miast skut kiem nad mier ne -
go roz cią gnię cia lub roz dar cia mię śnia. Ob ra że nia te go ty pu
są, mi mo czę ste go wy stę po wa nia, rzad ko dia gno zo wa ne.

Uszko dze nie mię śni wy wo łu je znacz ny ból w trak cie pra -
wi dło we go ru chu. Tkan ka mię śnio wa po sia da znacz ną moż -
li wość re ge ne ra cji, o ile nie zo sta ną uszko dzo ne ko mór ki sar -
ko lem my oraz we wnętrz na war stwa łącz not kan ko wa. Tak się
dzie je w przy pad ku uszko dzeń nie wiel kie go stop nia. Po waż -
ny uraz unie moż li wia od two rze nie włó kien mię śnio wych,
któ re zo sta ją za stą pio ne łącz not kan ko wą bli zną, upo śle dza ją -
cą pro ces kur cze nia mię śnia.

Ze spół cia sno ty prze dzia łu po wię zio we go roz wi ja się wów -
czas, gdy do cho dzi do zwięk sze nia ci śnie nia we wnątrz nie roz -
cią gli we go prze dzia łu po wię zio we go, za zwy czaj na sku tek krwa -
wie nia do prze dzia łu wtór ne go do ura zu. Na sku tek zwięk sze nia

ci śnie nia mo że do cho dzić do nie od wra cal ne go uszko dze nia
mię śni i ner wów znaj du ją cych się we wnątrz da ne go prze dzia -
łu. Opi sa no ze spół prze dzia łu mię śnio we go roz wi ja ją cy się
wtór nie do na czy nia ko mię sa ka krwio no śne go u dwóch psów
[Bar -Am i wsp., 2006; Rad ke i wsp., 2006].

ROZPOZNANIE
Ob raz kli nicz ny

Pre dys po zy cje. Brak pre dys po zy cji ra so wej, wie ko wej
czy płcio wej, za rów no wśród psów, jak i ko tów. Z tym scho rze -
niem ma my do czy nie nia naj czę ściej u psów bar dzo ak tyw nych
(np. char ty wy ści go we), znacz nie rza dziej u ko tów.

Ba da nie pod mio to we. Do stłu cze nia i na de rwa nia do -
cho dzi na ogół w trak cie nad mier ne go, bar dzo in ten syw ne go
wy sił ku. Po wo dem wi zy ty u le ka rza mo że być wy raź ne uty ka -
nie lub cał ko wi ty brak ob cią ża nia koń czy ny, czę sto bez za uwa -
żo ne go przez wła ści cie la in cy den tu ura zo we go. Przy ła god niej -
szych uszko dze niach wła ści cie le do no szą o nie chę ci zwie rzę cia
do ru chu, ob ser wo wa nej 12–24 godz. po wy czer pu ją cych ćwi -
cze niach.

Ba da nie przed mio to we
Ob ja wy kli nicz ne za le żą od stop nia i cza su trwa nia uszko dze -
nia. Po ura zie nie wiel kie go stop nia zwie rzę wy ka zu je mi ni mal -
ną ku la wi znę o trud nej do usta le nia przy czy nie. W cięż szych
przy pad kach wi docz ny jest obrzęk i wy raź na bo le sność. Do
naj więk szych uszko dzeń do cho dzi przy jed no cze snych zła ma -
niach ko ści. Mi mo że źró dłem bó lu jest zła ma na kość, w trak -
cie ope ra cji na le ży do kład nie oce nić rów nież za kres uszko dzeń
mię śnio wych. Do wo dem na ist nie nie po waż nych zmian ura -
zo wych mię śni jest ich sil ny obrzęk oraz bo le sność w trak cie
ba da nia (ryc. 35-1). Chro nicz ne uszko dze nie mię śni u psów
na le ży do rzad ko ści, np. zda rza się za pa le nie po chew ki ścię -
gna mię śnia dwu gło we go ra mie nia.

Ba da nia ob ra zo we
W ce lu wy klu cze nia współ ist nie ją cych zła mań ko ści na le ży
wy ko nać prze glą do we zdję cie w pro jek cji strzał ko wej oraz
przy środ ko wo -bocz nej. Ba da nie USG mo że nie wy ka zać żad -
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nych nie pra wi dło wo ści lub mo gą być wi docz ne prze rwa nie
włó kien mię śnio wych oraz po wsta wa nie krwia ków. Te go ty -
pu ura zy są na ogół jed no stron ne, dla te go po rów na nie ana lo -
gicz nych struk tur na dru giej koń czy nie uła twia iden ty fi ka cję
ist nie ją cych nie pra wi dło wo ści. W sta nach prze wle kłych mo -
że dojść do prze bu do wy mię śni oraz po wsta nia echo gen nej
bli zny we wnątrz brzu ś ca mię śnia.

W roz po zna wa niu na de rwań mię śni u psów wy ko rzy stu -
je się re zo nans ma gne tycz ny (MR). Wy ka za no zmia ny w ob -
ra zie MR w przy pad kach na de rwań mię śnio wo -ścię gni stych
w ob rę bie mię śnia bio dro wo -lę dź wio we go [Ra ge tly i wsp.,
2009] i brzu cha te go łyd ki [Stahl i wsp., 2010].

Ba da nia la bo ra to ryj ne
Nie znaj du je się spój nych zmian w wy ni kach ba dań la bo ra to -
ryj nych. Przy roz le głych ura zach mię śni ak tyw ność ki na zy
kre aty no wej (CK) mo że ule gać zwięk sze niu i po ja wia się mio -
glo bi nu ria.

ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE
Stłu cze nia i na de rwa nie mię śni na le ży od róż nić od skrę ceń
sta wów, zła mań, po li mio pa tii, po liar tro pa tii. Ba da nie kli nicz -
ne na ogół po zwa la zróż ni co wać uszko dze nie mię śni od zmian
w sta wach. De li kat ne oma cy wa nie uszko dzo nych mię śni jest
bo le sne, wy czu wa się też obrzęk. W przy pad ku skrę ce nia ból
wy wo łu je oma cy wa nie oko li cy za ję te go sta wu. Po moc nym
w roz róż nie niu uszko dzeń mię śni od zmian w sta wach jest ba -
da nie pły nu sta wo we go po bra ne go w trak cie na kłu cia sta wu.

POSTĘPOWANIE FARMAKOLOGICZNE
Pod sta wo wym za le ce niem jest przy mu so wy od po czy nek
i kon tro lo wa nie ak tyw no ści przez mi ni mum 3 tyg. lub dłu żej
w przy pad ku po waż niej szych lub na wra ca ją cych uszko dzeń.
Przez pierw sze 3–4 dni po da je się nie ste ro ido we le ki prze ciw -
za pal ne (zob. tab. 34-4). Wła ści cie la zo bo wią zu je się do ogra -
ni cze nia ak tyw no ści zwie rzę cia, na wet przy bra ku ob ja wów
bó lo wych i ku la wi zny.

Re ha bi li ta cja
W okre sie do 24 godz. po ura zie sto su je się zim ne okła dy,
przez 15 min, 3–4 ra zy dzien nie. W przy pad ku ob ra żeń star -
szych sto su je się go rą ce okła dy, nie do pusz cza jąc do po wsta -
nia opa rzeń.

POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE
Kon tu zjo wa ny mię sień w trak cie sta bi li za cji chi rur gicz nej zła -
ma nia mo że być pod da ny od bar cze niu (de kom pre sji) przez
na cię cie je go ze wnętrz nej omię snej. Za bieg ten jest nie zbęd -
ny tyl ko wte dy, gdy gro ma dzą cy się śród miąż szo wo płyn wy -
twa rza ci śnie nie upo śle dza ją ce prze pływ krwi (tzw. ze spół cia -
sno ty prze dzia łu mię śnio we go). Ze spół cia sno ty prze dzia łu
mię śnio we go rzad ko roz po zna je się u psów, ni gdy nie opi sa -
no go jesz cze u ko tów. Kon se kwen cją ze spo łu prze dzia łu kost -
no -po wię zio we go u psów mo że być też włók ni sty przy kurcz
mię śnia pod grz bie nio we go [De vor i wsp., 2006].

Po stę po wa nie przed ope ra cyj ne
Za bieg wy ko nu je się tak szyb ko, jak tyl ko jest to moż li we. Do
cza su ope ra cji zwie rzę ciu ogra ni cza się ruch, by unik nąć dal -
szych uszko dzeń mię śni.

Znie czu le nie
Za gad nie nia po stę po wa nia ane ste tycz ne go pa cjen tów or to pe -
dycz nych omó wio ne zo sta ły na s. 13.

Ana to mia
Mię śnie szkie le to we zbu do wa ne są z dłu gich, cy lin drycz nych
włó kien po kry tych łącz not kan ko wą po chew ką (ryc. 35-2).
Każ de włók no ota cza osłon ka, zwa na omię sną wła sną (en do -
my sium). Pę czek włó kien po kry wa omię sna we wnętrz na (pe -
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Omięsna wewnętrzna

Omięsna własna

Włókno mięśniowe

Krwotok

RYC. 35-1   Roz dar cie włó kien mię śnio wych i krwo tok śród miąż szo wy. Krew gro ma dzi się mię dzy prze rwa ny mi włók na mi.

UWAGA • Na le ży uprze dzić wła ści cie li, by nie po zwo li li na
zbyt szyb kie przy wró ce nie ak tyw no ści, szcze gól nie zwie -
rzę tom otrzy mu ją cym NLPZ.



ri my sium) po dob nie jak ca ły mię sień omię sna ze wnętrz na
(epi my sium). W ota cza ją cej tkan ce łącz nej prze bie ga ją na czy -
nia krwio no śne oraz włók na ner wo we in te gru ją ce skurcz po -
szcze gól nych włó kie nek mię śnio wych. Ca ły mię sień przy mo -
co wa ny jest do ko ści za po mo cą ścię gna, przy po mi na ją ce go
sznur, lub pła skie go roz cię gna. Uszko dzo na po więź jest cien -
ka i prze krwio na, a le żą ce pod nią mię śnie – stłu czo ne, po -
strzę pio ne – czę sto wy pie ra ne są na ze wnątrz.

Uło że nie pa cjen ta
Zwie rzę ukła da się tak, by moż li we by ło wy eks po no wa nie
uszko dzo nych mię śni. Po le ope ra cyj ne po win no być na ty le ob -
szer ne, by umoż li wić cię cie się ga ją ce po za gra ni ce uszko dze nia.

METODY CHIRURGICZNE
Skó rę i pod skó rze na le ży prze ciąć, a po zna le zie niu miej sca
uszko dzo ne go, od bar czyć mię sień lub gru pę mię śni przez prze -
cię cie ota cza ją cej po wię zi. Ra nę za my ka się stan dar do wy mi
spo so ba mi.

MATERIAŁY STOSOWANE DO SZYCIA
I SPECJALISTYCZNE NARZĘDZIA
Przy od sła nia niu tka nek mięk kich w po lu ope ra cyj nym po -
moc ne są sa mo utrzy mu ją ce się (au to ma tycz ne) ha ki do ran.

OPIEKA I OCENA POOPERACYJNA
Przez 7–10 dni kon tro lu je się ra nę chi rur gicz ną, spraw dza jąc,
czy nie do cho dzi do obrzę ku i wy pły wu wy się ku. Po za go je -
niu skó ry, w miej scu cię cia usu wa się szwy.

ROKOWANIE
W więk szo ści przy pad ków stłu cze nia i ze rwa nia mię śni do -
cho dzi do od zy ska nia spraw no ści. Ry zy ko na wro tu cho ro by
ist nie je, je śli nie za pew ni się zwie rzę ciu od po wied nio dłu gie -
go od po czyn ku.
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ROZDARCIE ZESPOŁU MIĘSIEŃ–ŚCIĘGNO

DEFINICJA
Roz dar cie (la ce ra tion) jest ra ną szar pa ną w ob rę bie mięś nia
i/lub je go ścię gna.

UWAGI OGÓLNE I PATOFIZJOLOGIA
Przy czy ną ob ra że nia te go ty pu są na ogół ra ny pe ne tru ją ce do
mię śni i ścię gien, wy wo ła ne ostrym przed mio tem. Zra nie nia
naj czę ściej do ty czą ścię gien w po bli żu sta wu nad garst ko wo -
-śród ręcz ne go oraz stę pu i śród sto pia, jak kol wiek mo gą zda -
rzać się w każ dej oko li cy.

ROZPOZNANIE
Ob raz kli nicz ny

Pre dys po zy cje. Pre dys po zy cje zwią za ne z wie kiem, ra -
są czy płcią psów i ko tów nie wy stę pu ją.

Ba da nie pod mio to we. Cha rak te ry stycz na jest obec -
ność otwar tej ra ny oraz sil na ku la wi zna bez ob cią ża nia koń -
czy ny.

Ba da nie przed mio to we
Ty po wym ob ja wem głę bo kiej pe ne tra cji cia łem ob cym ze spo -
łu mię sień–ścię gno jest ku la wi zna bez pod par cia koń czy ny.
Roz le głość uszko dze nia we wnętrz ne go oce nia się pod czas do -
kład ne go oglą da nia ra ny, co na ogół wy ma ga znie czu le nia ogól -
ne go cho re go zwie rzę cia. Im póź niej po dej mie się le cze nie, tym
trud niej przy wró cić cią głość ze rwa nym frag men tom ścię gien.
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Włókienka mięśniowe

Pojedyncze włókna mięśniowe

Pęczki

Mięsień

Omięsna wewnętrzna
Omięsna zewnętrzna

RYC. 35-2   Ana to mia pra wi dło wa mię śnia. Na le ży zwró cić uwa gę na
to, jak po je dyn cze włó kien ka mię śnio we ukła da ją się, for mu jąc włók no
mięś nia. Gru py włó kien bu du ją pęcz ki oto czo ne omię sną we wnętrz ną.
Gru py pęcz ków two rzą mię sień okry ty cien kim list kiem po wię zi (omięs -
na ze wnętrz na).



Psy z prze wle kłym roz dar ciem ścię gna de mon stru ją ku la -
wi znę na si la ją cą się po wy sił ku fi zycz nym. W przy pad ku uszko -
dze nia wy łącz nie ścię gna zgi na cza głę bo kie go pal ców wy stę pu -
je cha rak te ry stycz ne prze pro sto wa nie pal ców.

Ba da nia ob ra zo we
Stan dar do wy ra dio gram w pro jek cji strzał ko wej oraz przy -
środ ko wo -bocz nej umoż li wia lo ka li za cję cia ła ob ce go i wy klu -
cze nie lub po twier dze nie obec no ści zła mań. Przy dłu żej trwa -
ją cym pro ce sie moż na za uwa żyć nie wiel ki obrzęk w oko li cy
uszko dzo ne go ścię gna. W ce lu usta le nia do kład ne go miej sca
uszko dze nia oraz stop nia prze rwa nia cią gło ści ścię gna po moc -
ne jest ba da nie ul tra so no gra ficz ne. Ob raz ul tra so no gra ficz ny
(USG) uszko dzo nych ścię gien jest róż ny w za leż no ści od stop -
nia uszko dze nia i za awan so wa nia pro ce sów na praw czych, na -
to miast pra wi dło wych za le ży od czę sto tli wo ści wiąz ki ul tra -
dźwię ków. W płasz czyź nie strzał ko wej ścię gna lub wię za dła
ma ją wy gląd hi per echo gen nych struk tur z li nio wym uło że -
niem włó kien. Gdy doj dzie do uszko dze nia lub prze rwa nia
ścię gien lub wię za deł, wi docz ne jest za bu rze nie ukła du włó -
kie nek oraz śród miąż szo wy obrzęk. W przy pad ku ura zu ostre -
go na sku tek za ist nia łe go obrzę ku za rys ścię gna jest na ogół
po więk szo ny, przy pro ce sie prze wle kłym ścię gno jest zde cy -
do wa nie cień sze, wi docz ne mo gą też być ogni ska mi ne ra li -
zacji. O cał ko wi tym ze rwa niu ścię gna świad czy obec ność hi -
po echo gen nej struk tu ry gra ni czą cej z hi per echo gen ny mi
ki ku ta mi ze rwa ne go ścię gna.

Ba da nia la bo ra to ryj ne
W tym ba da niu nie znaj du je się cha rak te ry stycz nych od chy -
leń od sta nu pra wi dło we go.

ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE
Od roz dar cia mię śni i ścię gien od róż nić na le ży ob ra że nia po -
wierz chow ne oraz na cią gnię cie mię śni.

POSTĘPOWANIE ZACHOWAWCZE
Roz dar cie obej mu ją ce ścię gno wy ma ga za opa trze nia chi rur -
gicz ne go. Ła god niej sze uszko dze nia mię śni mo gą być le czo -
ne za cho waw czo.

Re ha bi li ta cja
Fi zy kal na re ha bi li ta cja obej mu je krio te ra pię i le cze nie pul sa -
cyj ny mi fa la mi ul tra dź wię ko wy mi. Du że prze rwa nia mię śni
po win no się le czyć po przez łącz ne za sto so wa nie ko rek cji chi -
rur gicz nej i fi zjo te ra pii po ope ra cyj nej (zob. rozdz. 11, t. 1).

POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE
W przy pad ku prze rwa nia cią gło ści mię śni ko niecz ne jest za -
ło że nie szwów zbli ża ją cych, wzmoc nio nych głę bo ki mi szwa -
mi na pi na ją cy mi. Zra nie nie ścię gna wy ma ga de li kat ne go zbli -
że nia z za ło że niem szwów z cien kie go ma te ria łu szew ne go.

Po stę po wa nie przed ope ra cyj ne
Do cza su wy ko na nia za bie gu na do kład nie oczysz czo ną ra nę
na le ży za ło żyć ste ryl ny opa tru nek i ogra ni czyć ruch zwie rzę cia.

Znie czu le nie
Po stę po wa nie ane ste tycz ne zwie rząt z cho ro ba mi or to pe dycz -
ny mi opi sa no na s. 13.

Ana to mia
Ścię gna są po dłuż nie uło żo ny mi wiąz ka mi włó kien ko la ge no -
wych spo wi ty mi wiot kim zrę bem łącz not kan ko wym, we -
wnątrz któ re go bie gną na czy nia krwio no śne i ner wy. Ca łe
ścię gno oto czo ne jest przez ościę gno (epi te non), okry te przez
naj bar dziej ze wnętrz nie po ło żo ną war stwę tkan ki łącz nej (pa -
ra te non). Ścię gna prze kra cza ją ce sta wy okry te są po chew ką,
któ ra ma uła twić ich prze su wa nie w trak cie ru chów sta wów.

Uło że nie pa cjen ta
Po zy cja cia ła pa cjen ta po win na uła twiać do stęp do uszko dzo ne -
go mię śnia i ścię gna. Przy go to wa nie po la ope ra cyj ne go obej mu -
je wy strzy że nie i ogo le nie sier ści oraz od tłusz cze nie i od ka że nie
skó ry tak, by moż li we by ło po sze rze nie ra ny w obu kie run kach.

METODY CHIRURGICZNE
Roz dar cie mię śni
W pierw szej ko lej no ści na le ży usu nąć wszel kie za nie czysz cze nia
z ra ny i od świe żyć jej brze gi (ryc. 35-3), pa mię ta jąc, by nie wy ci -
nać nad mier nej ilo ści tka nek, co mo gło by utrud nić zbli ża nie prze -
rwa nych frag men tów. Zszyć ze wnętrz ną po chew kę mię śnia szwem
prze ry wa nym, sy tu acyj nym wo kół ca łe go ob wo du, a na stęp nie
wzmoc nić go głę bo kim szwem na pi na ją cym.

Roz dar cie ścię gna
Naj pierw na le ży de li kat nie oczy ścić koń ce (ki ku ty) ścię gna. Cien -
kie, pła skie ścię gno zszy wa się po je dyn czym szwem ma te ra co wym
pio no wym lub krzy ża ko wym (tzw. ze tką), uży wa jąc cien kich nie -
wchła nial nych ni ci. W przy pad ku więk szych ścię gien trze ba użyć
grub sze go ma te ria łu o wła ści wo ściach atrau ma tycz nych. Po le ca się
ze spa la nie ścię gien me to dą pę tli blo ku ją cej (ryc. 35-4). Każ dą pę -
tlę na le ży umie ścić w in nym pla nie (np. bli sko–da le ko, po środ ku–
po środ ku, da le ko–bli sko). Za mien nie moż na za sto so wać ze spo le -
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RYC. 35-3   Na pra wa roz dar cia mię śnia szwa mi sy tu acyj ny mi wzmoc -
nio ny mi szwa mi na pi na ją cy mi.


