
wska zu ją cy mi na DJD mo że po le gać na ogra ni cze niu ru chu
i po da wa niu le ków prze ciw za pal nych w okre sach za ostrzeń
ob ja wów cho ro by. Pró bę za mknię tej re duk cji po dej mu je się
bez po śred nio po ura zie, o ile zwich nię ciu nie to wa rzy szy zła -
ma nie ło pat ki lub ko ści ra mien nej. Od pro wa dze nie zwich nię -
cia wy ko nu je się w znie czu le niu ogól nym. Bocz ne zwich nię -
cie prze pro wa dza się z wy pro sto wa ną koń czy ną. Wy wie ra się
na cisk przy środ ko wo na gło wę ko ści udo wej, a bocz nie na we -
wnętrz ną po wierzch nię ło pat ki (ryc. 34-24). Gło wa po od pro -
wa dze niu po win na po zo sta wać w pa new ce, kie dy wy ko nu je
się de li kat nie ru chy w za kre sie fi zjo lo gicz nym dla sta wu ra -
mien ne go. Je śli re po zy cja wy da je się sta bil na, za kła da się na
bark mięk ki opa tru nek unie ru cha mia ją cy na okres 10–14 dni.
Przy środ ko we zwich nię cie wy ma ga od wrot nych ma new rów
i im mo bi li za cji opa trun kiem Vel pe au. Opi sa no też tech ni kę
tym cza so wej sta bi li za cji po ura zo we go zwich nię cia sta wu ra -
mien ne go po przez za sto so wa nie blo ku ją cej pły ty kost nej za -
ło żo nej przez staw [Post i wsp., 2008]

Zmniej sze nie ma sy cia ła u pa cjen tów z oty ło ścią po ma ga
zmniej szyć ob cią że nie sta wów i ogra ni czyć ob ja wy kli nicz ne
spo wo do wa ne za pa le niem ko ści i sta wów.

POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE
Nie trwa łe od pro wa dze nie zwich nię cia ura zo we go lub chro -
nicz ne go me to dą za mknię tą wy ma ga za sto so wa nia re duk cji
me to dą otwar tą. Ko niecz na jest ope ra cja przy zwich nię ciu
wro dzo nym, któ re ob ja wia się cięż ką ku la wi zną. W przy pad -
ku ob ja wów dys pla zji lub DJD otwar ta re po zy cja i sta bi li za cja
nie są sku tecz ne, co ob li gu je do pod ję cia pro ce dur ra tu ją cych
(wy cię cie pa new ki lub ar tro de za).

Chi rur gicz ną ar tro de zę bar ku re zer wu je się dla sta nów
cho ro bo wych wy klu cza ją cych na pra wę, np. prze wle kłe go nie -
ule czal ne go zwich nię cia, wie lo odła mo we go zła ma nia gło wy

lub pa new ki, względ nie DJD. Po stę po wa nie ra tu ją ce trak tu je
się za tem ja ko roz wią za nie ostat nie z moż li wych i wdra ża tyl -
ko wte dy, gdy in ne sta wy są pra wi dło we. Mo bil ność ło pat ki
spra wia, że utra ta ru cho mo ści po ar tro de zie u więk szo ści
zwie rząt nie upo śle dza zna czą co funk cji koń czy ny.

Wy cię cie ar tro pla stycz ne jest za bie giem ra tu ją cym, po -
nie waż wy wo łu je pseu do ar tro zę mię dzy ło pat ką a ra mie niem,
ogra ni cza jąc ruch w sta wie ra mien nym. Za bieg nie wy ma ga
im plan tów me ta lo wych (śru by, pły ty); u więk szo ści psów eli -
mi nu je się ból, co umoż li wia im opie ra nie koń czy ny i bie ga -
nie. Po ope ra cji wi docz ne są jed nak nie pra wi dło wo ści w po -
ru sza niu się psa i za ni ki mię śni bar ko wych.

Po stę po wa nie przed ope ra cyj ne
Oce nę sta nu ogól ne go zwie rzę cia usta la się przed za bie giem.
W przy pad ku zwich nię cia na tle ura zo wym ko niecz ne jest ba -
da nie rent ge now skie klat ki pier sio wej oraz EKG.

Znie czu le nie
Do na sta wie nia zwich nię cia za rów no otwar te go, jak i za -
mknię te go po trzeb ne jest znie czu le nie ogól ne. W przy pad ku
mło dych, zdro wych zwie rząt moż na wy ko rzy stać róż ne mo -
de le ane ste zji (zob. tab. 32-5). Spe cjal nej tro ski ocze ku je się
przy znie czu la niu zwie rząt sta rych oraz tych z do dat ko wy mi
ob ra że nia mi.

Ana to mia
Do miejsc cha rak te ry stycz nych, uła twia ją cych wy zna cze nie
lo ka li za cji sta wu ra mien ne go, za li cza się wy ro stek bar ko wy
grze bie nia ło pat ki, guz więk szy i gło wę bar ko wą mię śnia na ra -
mien ne go. Orien ta cyj ny mi punk ta mi, któ re po ma ga ją usta lić
miej sce cię cia skó ry, są wy ro stek bar ko wy ło pat ki, guz więk szy
ra mie nia i mię śnie pier sio we. Na le ży uni kać uszko dze nia ner -
wu nad ło pat ko we go (bie gnie po przed nio -bocz nej po wierzch -
ni ło pat ki), tęt ni cy oka la ją cej kość ra mien ną tyl nej i ner wu pa -
cho we go (prze cho dzą tyl no -bocz nie wzglę dem bar ku).

Uło że nie pa cjen ta
Za rów no w przy pad ku przy środ ko we go, jak i bocz ne go zwich -
nię cia zwie rzę jest ukła da ne w po zy cji grzbie to wej, z ob ło żo -
ną cho rą koń czy ną przed nią. Przy go to wu je się po le ope ra cyj -
ne ma ją ce za sięg od grzbie tu do brzusz nej li nii środ ko wej
i po ni żej łok cia.

METODY CHIRURGICZNE
Chi rur gicz na sta bi li za cja przy środ ko we go
zwich nię cia
Do stęp przed nio -przy środ ko wy do sta wu ra mien ne go od sła nia
zwich nię ty staw. Po moc ne wy da je się, o ile jest moż li we, na sta -
wie nie zwich nię cia przed eks po zy cją sta wu, od twa rza ją ce na tu -
ral ne sto sun ki ana to micz ne. Cię cie skó ry oraz pod skó rza na le ży
roz po cząć na przy środ ko wej stro nie wy rost ka bar ko we go, nad
gu zem więk szym i kon ty nu ować przy środ ko wo do po ło wy trzo nu
ko ści ra mien nej (ryc. 34-25, A). Po więź po win no się prze ciąć
wzdłuż bocz nej kra wę dzi mięś nia ra mien no -gło wo we go i od cią -
gnąć go przy środ ko wo (ryc. 34-25, B). Na le ży prze ciąć przy cze -
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RYC. 34-24   Przy od pro wa dza niu za mknię tym bocz ne go zwich nię cia
bar ku gło wę ko ści ra mien nej uci snąć w kie run ku przy środ ko wym, po -
wierzch nię ło pat ki – w kie run ku bocz no -przy środ ko wym.


