
nie krwi, co zwięk sza bez pie czeń stwo po stę po wa nia ane ste zjo -
lo gicz ne go. Ana li za ma zi sta wo wej zwich nię te go sta wu mo że
wy ka zać je go za pa le nie lub roz wój DLD.

ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE
DJD, kost nia ko mię sak i przy kurcz pod- i nad grze bie nio we go
ścię gna na le ży od róż nić od zwich nię cia na pod sta wie wy ni ków
ba da nia fi zy kal ne go i rent ge now skie go.

POSTĘPOWANIE FARMAKOLOGICZNE
Le cze nie psów z prze wle kłym zwich nię ciem przy środ ko wym
i nie wiel ką okre so wą ku la wi zną oraz nie znacz ny mi zmia na mi
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ber). Wro dzo ne lub roz wo jo we ob lu zo wa nie to reb ki i wię za deł
wy wo łu je przy środ ko wą nie sta bil ność i zwich nię cie. Ja ma pa -
new ki by wa znacz nie zde for mo wa na lub nie do ro zwi nię ta (hi -
po pla stycz na), co utrud nia trwa łe od pro wa dze nie prze miesz -
czo nej gło wy ko ści ra mien nej. Ta sy tu acja czę sto ma miej sce
jed no cze śnie w obu sta wach (pra wym i le wym). Pod wich nię -
cie lub chwiej ny bark to sku tek nie cał ko wi te go roz dar cia przy -
środ ko we go wię za dła pa new ko wo -ra mien ne go, ścię gna dwu -
gło we go lub ob rąb ka pa new ki. Wsku tek te go do cho dzi do
roz cią gnię cia to reb ki, za pa le nia bło ny ma zio wej (sy no vi tis)
oraz DJD róż ne go stop nia, co wy wo łu je ból i ku la wi znę.

ROZPOZNANIE
Ob raz kli nicz ny

Pre dys po zy cje. Ura zo we zwich nię cie wy stę pu je w każ -
dym wie ku, u każ dej ra sy psów; rzad ko stwier dza się je u ko -
tów. Wro dzo na przy środ ko wa luk sa cja za zwy czaj ma miej sce
u ma łych i mi nia tu ro wych ras, ta kich jak pu dle i owczar ki sze -
tlandz kie. Ku la wi zna po ja wia się w mło dym wie ku.

Ba da nie pod mio to we. W przy pad ku ura zo we go
zwich nię cia wy wiad wska zu je hi sto rię prze by te go ura zu lub
do wo dy na je go wcze śniej szą obec ność. Prze wle kła ku la wi zna
przed niej koń czy ny, któ ra po ja wia się u mło dych osob ni ków
bez hi sto rii ura zo wej, su ge ru je wro dzo ną na tu rę zwich nię cia.

Ba da nie przed mio to we
W przy pad ku ura zo we go zwich nię cia zwie rzę ta mo gą nie
obar czać koń czy ny i jest ona utrzy my wa na w zgię ciu. Bocz ne
zwich nię cie cha rak te ry zu je się ro ta cją do we wnątrz; guz więk -
szy jest wy czu wal ny pal pa cyj nie bocz nie wzglę dem swej pra -
wi dło wej po zy cji. Przy środ ko we zwich nię cie wy róż nia się ro -
ta cją koń czy ny na ze wnątrz, przy czym guz jest wy czu wal ny
pal pa cyj nie przy środ ko wo wzglę dem swej po zy cji na tu ral -
nej. Ma ni pu la cjom bar ku to wa rzy szą trzesz cze nie i ból.

Psy z prze wle kłym wro dzo nym zwich nię ciem przy środ ko -
wym czę sto ku le ją. Staw jest ła two zwich nąć i od pro wa dzić do
pra wi dło wej po zy cji, a czyn no ści te nie za wsze wy wo łu ją ból.
Gdy pa new ka jest znie kształ co na, od pro wa dze nie zwich nię -
cia by wa nie moż li we. Nie któ re ma łe psy z chro nicz nym zwich -
nię ciem ma ni fe stu ją okre so wo ku la wi znę i mi ni mal ną DJD.

Ba da nia ob ra zo we
Bocz ny i przed nio -tyl ny ra dio gram bar ku uła twia po twier dze -
nie roz po zna nia (ryc. 34-23). W przy pad ku ura zo we go zwich -
nię cia na le ży zwró cić uwa gę na to wa rzy szą ce nie kie dy ob ra że -
nia w ro dza ju zła ma nia ło pat ki lub uszko dze nia klat ki pier sio wej.

Ba da nia la bo ra to ryj ne
W przy pad ku zwich nię cia nie re je stru je się swo istych zmian
w za kre sie war to ści wy ni ków te stów la bo ra to ryj nych. U zwie -
rząt po prze by tym ura zie przed ope ra cją wy ko nu je się ba da -

UWAGA • Na le ży od róż nić zwich nię cie ura zo we od wro dzo -
ne go, po nie waż le cze nie i ro ko wa nie w obu przy pad kach są
od mien ne.

A

B

RYC. 34-23   Ra dio gram do brzusz no -do grzbie to wy ob ra zu ją cy bocz -
ne (A) i przy środ ko we (B) zwich nię cie gło wy ko ści ra mien nej. (A – z:
Olm stead ML: Small ani mal or tho pe dics, St Lo uis, 1995, Mos by).


