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Wyniki leozenia dysplazji stawów biodrowych u psów
metodą potróinei osteotomii kości miednicy
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Results of tliple pelvic osteotomy as a tteatment of hip dysplasia

Summary

Triple pelvic osteotomy is a common manner of treatment for hip dysplasia in dogs. In this article the
clinical outcome of 11 cases is presented. All dogs were operated using 200 twisted plates with 8 holes. Follow-
up examinations were performed after l month and 12 months. The outcome was considered excellent or good
in all cases, however in two dogs some problems with healing the skin wound were observed, while in two cases
a loosening of screws was noticed. This did not exert an essential influence on the results of the treatment.
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Dysplazja stawów biodrowych (DSB) jest chorobą
o złożonej etiologii i często występującą u psów (2,
3). W konkretnychprzypadkach klinicysta spotyka się
z r óżny m nas ileni em j ej obj awow . Z gŁasz,anl do 1 e c ze -
nia pacjenci są w różnym wieku, a oczekiwania ich
właścicieli co do uzytkowości psow, jak i kosztow le-
częniarównież nie sąjednolite. W takiej sytuacji w le-
czeniu DSB stosowane są różnę metody. Pornijając
le c zeni e farmakolo g iczne, które w wyj ątkowy ch pr zy -
padkach może być jedynym i wystarczającym postę-
p owaniem ter ap euĘ cznym, oprac owano szere g meto d
operacyjnego leczenia dysplazji stawów biodrowych.
Mozliwe do przeprowadzęnia w kazdym wieku psa
jest odnerwienie stawu biodrowego. Celem zabiegu
jest czasowe zniesienie czlciabólu. Opracowane tech-
niki pozwalająna odnerwienie torebki stawu zarówno
po stronie dobrzusznej, jakidogrzbietowej stawu (10).
U psów młodych z niewielkimi zmianami chorobo-
wyrni wykorzystuje się zabiegi na mięśniu grzebienio-
wym (pectinotomia, pectinectomia, tenotomia, tenec-
tomia), powodujące zmianę układu sił w stawie (6).
Zmianękątowania struktur ko stnych wz gl ędem s i eb ie
osiągnąć można poprzez zahamowanie wzrostu spo-
jenia łonowego, operacyjne wydłużenie szyikości udo-
wej, ostectomię podkr ętarzow ą potrój ną osteotomię
kości miednicy (17).

Radykalne metody operacyj ne uwzgl ędniaj ą ampu-
tację głowy kości udowej i zastosowanie protezy sta-
wu biodrowego (2, 4, 5,'7 , I2, 15).

Potrojną osteotomię miednicy (POM) uznaje się za
godnąpolecenia u młodych - opĘmalny wiek pacjen-

tów to 4-8 miesięcy szybko rosnących szczeniąt du-
zychras, ktore odczuwajądolegliwości bólowe ze stro-
ny stawów biodrowych,przy czym dogrzbietowy ob-
rąbek panewki nie jest uszkodzony, a ona sama nie
uległa spłaszczeniu i brak jest zmian zwyrodnienio-
wych stawu.

Celem zabiegu operacyjnego jest zmlana kąta na-
chylenia panewki miednicy względem głowy kości
udowej tak, aby zapervnić pełniejszy kontakt po-
wierzchni stawowych i tym samymuczynic staw sta-
bilniejszym (4,I4).

Zabieg potrojnej osteotomii miednicy z użyciem
płytek p i ęci o- i sześci ootworowych został jlż op i sany
w polskim piśmiennictwie ( 1). Uzywane płytki powo-
dowały rotację kości miednicy o 30'.

Celem badan była ocena przydatności zastosowa-
nej metody w leczeniu dysplazji stawów biodrowych
u psów.

Matetiał imetody

Badania przeprowadzono na l l psach obu płci, róznych
ras, w wieku od 6 do 12 niesięcy, Leczenie psów prowa-
dzono w Katedrze Chirurgii Małych Zwierząt i w Klinice
Małych Zwierzal Katedry Nauk Klinicznych Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej SGGW oraz w Całodobowej
Klinice d|a Zwierząt,,Bemowo" w Warszawie w okresie
od czerwca do grudnia 200l r. Do operacji zakwalifikowa-
no psy, u których:

a) właściciele obscrwowali zńurzenia funkcji kończyn
miednicznych ograniczające sprawnośc i clręć do ruchu ich
psów, a czasami wprost bolcsnośc starvów biodrowych,
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b) badaniem klinicznym stwierdzono dysplazję stawów
biodrowych z dodatnimi objawami Bardensa i Ortolaniego
(badanie w znieczuleniu ogolnyrn),

c ) badani e rentgenow skie potwi erdz ało r ozpoznanie D S B
(ryc,1),

d) brak było radiologicznych objawów uszkodzenia do-
grzbietowego brzegu panewki t zmian zwyrodnieniowych
Sta\\,u.

e) brak było innych, klinicznie r-lchwytnych przyczyn
zaburzeń fun kcj i l<ońc zyn miedn i cznych, poza ni estabil n oś-
cią i bolem stawów biodrowych,

fJ psy nie były starsze niż 12 rniesięcy.
Do zabiegu zakwalifikowano takze psy z dysplazją stop-

nia E, u ktorych w przedoperacyjnych badaniach radiolo-
giczllych nie stwierdzollo zmian zwyrodnieniowych, choć
l]1o_qą one występowac przy tym stopniu dysplazji u części
zwierząt. W ocenie ograniczenia sprawności ruchowej psa
przyjęto następującąkwalifikację: małe niechęć do ska-
kan i a, biegan ia przez czas dłuższy,,,kicani e" kończyn m i ed-
nicznych, trudności w podnoszeniu się; średnie - j.w. wraz
z bolesnościąprzy poruszaniu stawetn lub stawarni biodro-
wynri; duze - niechęć do wstawania, przemieszczanie się
w donru w pozycji Ieżącej oraz bolesność manifestowana
popiskiwanie:m przy poruszaniu się. Charakterystykę pa-
cjentów przedstawia tab. 1.

Po prenredykacji atropiną(Atropinum sulfuricum l mg/nrl
Polfa) ."v dawce 0,05 rng/kg m.c,, tnedetomidyną (Dorni-
tor.Ę Pfizer) w dawce 0,003 mg/kg m.c. i po podaniu do-
zylnym thiopentalr-r (Thiopenta1 B iochemieG rnbh) według
efektu działania psy intubowano i wprowadzono w znie-
czulenie ogo lne wziewne przy użyciu par halotanu (Narco-
tanO Lećiva). Do cięcia kości uzywano osteotolTów o sze-
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Ryc. l. Zdjęcie radiologiczne przedoperacyjne pacjenta za-
krvalilikou,anego do POM. Widoczne spłycenie prawego sta-
łvu biodrowego. Stopień D (fot. Jacek Sterna)

rokości l0 i 20 mm. Wszystkie otwory
wiercono z wykorzystaniem wolnoobro-
towej (180 obr,/min.) wiertarki bateryj-
nej KC90l9 Black&Decker pakowanej
na czas operacji do jałowej rękawicy
chirurgicznej. Wszystkie wszczepy po-
chodziły z firmy BHH Mikromed.
Użyto śrub ofiopedycznych o średnicy
3,5 mm i skol<u gwintu 1,25 mm orazpły-
tek do POM ośrniootworowych: o dłu-
gości 42 mm (frezowanych) i o długości
56 mm (wyginanych) (ryc 2) Wkażdym

Objaśnienia: L lewy staw biodrowy, P prawy staw biodrowy, O oba stawy biodro-
we, A zdrowy staw biodrowy, B - prawie zdrowy staw biodrowy, C - nieznacznc
zmiany w obrębie stawu biodrowego, D umiarkowana DSB, E ciężka DSB

R1 c.2. Zastosorranc płrtki do PONI pro-

Tab. 1. Charakterys§ka psów poddanych zabiegowi potrójnej osteotomii miednicy

Nl
psa Rasa

Wiek
(mies. )

i ołeć

Masa
ciała
(ko)

Slopień dysplazii
w badaniu

la d ioloo icznvm

09raniczenie sptawności
ruchowej psa z powodu

doleoliwości kk. miednicznvch

Berneński pies
p a sle rski

Maslin0 napoletano

Mastino napolelano

Golden rellievet

0wczarek niemiecki

Mastino napOletano

Golden relriever

Lab]adOr relriever

Golden relriever

Labtador reltievet

Fila brasileiro

7

samlec

10
sa miec

7

sa m lec

6

su ka

6

sa m lec

10

samlec

9

samlec

9

samlec

6

suka

9

samiec

12
sa m lec

35

42

38

28

25

39

26

30

24

28

50

L-E
P-D
L-E
P-D

0-D

L-E
P-E

0-c

0-E
L-c
P-D

0-D
L-B
P-c
0-E

0-E

d uże

średnie do okresowo dużego

średnie

średnie

średnie

śtednie

małe

małe

średnie

d uże

duże

dukcji BHH Mikromed (fot. Jacek Sterna)



Ryc. 3. Kontrolne zdjęcie radiologiczne po miesiącu od wy-
konania POM. Widoczne głębsze posadowienie głowy kości
udowej w prawym stawie biodrowym oraz wyraźne objawy
gojenia miejsc osteotomii (fot. Jacek Sterna)

przy p adku zasto sowane płytki p owo dowaĘ obrót fragmen-
tu miednicy o kąt 20 stopni. Wybór pĘtki (dłuższa czy krot-
sza) każdorazowo dyktowany był warunkami przestrzen-
nymi w polu operacyjnym.

Zabie g op eracyj ny' przeprowad zano w tr ze ch etap ach.
Pier-wszym krokiem było przecięc;re przyczepu blizszego
ścięgna mięśnia grzebieniastego, a następnie wycięcie frag-
mentu kości łonowej. W kolejnej fazle po typowym zam-
knięciu rany w okolicy pachwiny dokony.wano poprzecz-
nego cięcia kości kulszowej. Ranę zamykanobez zespala-
nia przeciętej kości. Trzeci krok polegał na osteotomii koś-
ci biodrowej i zespoleniu jej z żądaną rotacją z pomocą
płytki stosowanej w POM.

Bezpośrednio po zabiegu zwl,erzęta otrzymywały anty-
biotyk przez okres 7 dni Linco-Spectin (Upjohn) w dawce
0,ż mllkg masy ciała zwierzęcia domięśniowo (l x dzien-
nie). Przeciwbólowo zastosowano tramadol (Tramadoli
hydrochlorici, Polpharma S.A.) w dawce 0,002/kg masy
ciała.ltamadol stosowano 3 x dziennie przez5 kolejnych
dni w iniekcjach domięśniowych. Po 10 dniach od zabiegu
zalęcano zdjęcie szwów skómych.

Wszystkim psom bezpośrednio po zabiegu ograniczano
ruch na okres 4 tygodni, Zalecono krótki spacer jedynie
w celu załatwienia potrzeb ftzjologtcznych i drastyczne
ograniczenie możliwości poruszania się po domu, zabro-
niono chodzenia po schodach. Miejsce przebywania zwię-

rzęcia zalec ono wyŁoży ć materiałem uniemo zliwi aj ącym
poślizgnięcie się przy wstawaniu. Po upływie 4 tygodni
stopniowo wydłuzano spacery.

Ocena wyników opierała się o kliniczne badania kontro-
lne wykonywane w 10 dni, miesiąc, trzy, dztewięc i dwa-
naście miesięcy po zabiegu. W czasie kontrolnej wizyty
w miesiąc po operacji wykonywano takze badanie radiolo-
g7czne w projekcji grzbietowo-brzusznej (ryc. 3) i w pro-
jekcji bocznej z odwiedzionąkończyną nie operowaną.
Dodatkowo do właścicieli psów rozesłano ankietę dotyczą-
cą subiektywnej oceny mozliwości ruchowej zwierzęcia
przed zabiegiem i po nim oraz potencjalnej chęci powtór-
nej operacji psa w podobnych okolicznościach.

Wyniki iomówienie

Wyniki badań podano w tab.2,
Psy, u ktorych wykonano zabtegPoM, były przed-

stawicielami typowych ras podatnych na dysplazjęsta-
wów biodrowych (4, 6, I4). Na wstępie zaznaczono
o gr anlczęni a w i eko we do p rzepro w adzenia zab ie gu.
Większość leczonych psów przekr oczyŁa optymalny
wiek do przeprowadzęnia zabiegu, za jaki uwaza się
okres 4-8 miesięcy życia (7, 12). Spotkac można jed-
nak oprac o w ania pr zes uw aj ąc e g orny w iek zw ier ząt -
kandydatow do POM nawet do 18 mies. (11). Wiado-
mo, że u p s ów duzych ras wzro st ko ści długich i kształ-
towanie szkieletu trwa nawet do 2lat. Co prawda,
z upływem czasu wzrost ten jest coraz wolniejszy, ale
jeśli w stawach biodrowych brakjest cęchzmianzW-
rodnieniowych, a dogrzbietowa część panewki nie ule-
gła zniszczeniu to wykonanie POM daje mozliwość
,,uratowania" prrynajmniej jednego stawu biodrowego.

W praktyce klinicznej kulawizna najczęściej nie jest
tym objawem, który niepokoi właściciela zgłaszają-
c e go się do Iękar za. Bywaj ą sytu acj e, żę właściciel ni e
rozumie słowa ,,kulawizna" bądż za kulawtznę jest
skłonny uwazać j edynie nieobarc zanię konczyny. Jego
uwagę zwracać mogą takie objawy, jak: trudności
w.podnoszeniu się, niechęć do ruchu oraz do zabaw
z innymi psami, niechęć lub agresja przy probie poko-
nania przeszkod, a w szybszym ruchu przenoszenie
jednocześnie obu kończyn miednicznych do przodu,
tzw. kicanie. Takie objawy sąw istocie objawami ku-
Iawizny obu kończyn miednicznych i byŁy wymienia-
neprzez właścicieli psów opisanych w niniejszej pra-
cy, czasami wt az z tkliwo ś cią okoli cy stawów. W trak-
cie badania klinicznego notowano stopień kulawizny
według wysoce obiektywnej czterostopniowej skali
sto s owanej w praktyce hippiatry cznej . Przysto s owana
jest ona jednak głównie do oceny kulawizny jednej
kończyny, co rodziło problemy zwłaszcza przy pró-
bach porówn}a]vania między sobązgłaszanych do le-
częniapsów. Zdecydowano się zatemna bardziej opi-
sowe określenie dolegliwości powodowany ch przez,
zwykle obustronny, pr zebie g dysp lazj i stawów biodro -

wych (tab. 1).
Nieswoiste objawy bólowe opisywane przęz właś-

cicieli są o tyle grożne, że właściciele traktująje jako



-Iab. 2. Zmiany, kąta rcdukcji i ocena kliniczna po potrójnej osteotomii

Nr
psa

0perowany
staW

Kąt redukcji
bezpośrednio
p0 0pelacll

1

2

3

4,

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

L

L

L

P

L

P

P

P

P

P

LP

L-20"

L-30,

L-20"

P_20"

L - 10,,

P-40,

P-10,

P-20,

P-20"

P-40,

L-30,
P-30,

L-0,

L-10"

L-20"

P-10,

L-0,

P-0"

P-0,
P-0"
P-0,
P-30"

L-20"
P-0"

u szko dze n ie

zespolenia

zaburzenia
gO|enla rany,
u szko dze n ie

zespolenia

żaburzenia
gO|enla lany,
uszkodzenie
zespolenia

db

db

db

bdb

db

db

bdb

bdb

bdb

db

db

bdb

db

db

bdb

db

db

bdb

bdb

bdb

db

db/ bdb

tak

brak
od pow iedzi

tak

tak

brak
odpow ie dzi

brak
odpowiedzi

tak

tak

lak

tak

nie/lak*
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Objirśnienia: bdb bardzo clobrc. jak Ll psa zclrorł,cgo; db clobl,e. pies chętrlie biega. widać

_|cdllal< llicprawidłowy rLrch kollczyn lllicdnicztrych; bz bez zlrrian lł, sttlslLnku do okresu
pl,zeci opclac.lą; pg - pogorszenie; 'k wyjaśnienie w tcl<ścic

czuleniu ogolnym poptzęz ocę-
nę kątow redukcji i nadwichnię-
cia.Pozwala to dobrać optymal-
ny rodzą płytki (o odpowiednim
nachyleniu ramion). Brak elek-
tronicznego pTzyrządu do oceny
tych kątow sprawił, że poprze-
stano na ocenie kąta redukcji
(czyli kąta odwie dzęnta kończy -

ny w stawie biodrowym, przy
ktorym występuje objaw Ortola-
niego) poprzez wzrokowe po-
równanie kąta odwiedzenia koń-
czyny Z trzymanym obok kąto-
mierzem operacyjnym. Spośrod
stosowanych pĄńekmodel o dłu-
gości 56 mm (płytka wyginana)
dostępny był jako typoszereg
o róznych kątach nachylenia ra-
mion. Płytki o długości 42 mm
produkowane były jedynie z ką-
tem nachylenia ramion 20o.
Swiadomi e zr ęzy gnow ano zatem
z indywidualnego dobierania
kąta, o jaki płytka obracała frag-
ment miednicy, zarowno zbra-
ku satysfakcjonującej dokład-
ności pomiaru, jak i z powodu
niemozności dopasowania kąta
płytek o długości 42mmupsów

o mniejszych rozmiarach ciała. Według danych piś-
miennictwa najczęściej wykorzysĘe się płytki o na-
chyleniu 20" (4, l4). Pozwala to uniknąć trudności
w odwodzeniu kończyny po zablegl, a także daj e wy-
starczające do uzyskania klinicznej poprawy nachyle-
nie panewki względem głowy kości udowej (1a),
U wszystkich pacjentów zastosowano zatem płytki
ośmiootworowe o kącie nachylenia ramion 20". Nie
zr ęzy gnowano j ednak z p omiaru k ąta re dukcj i do stęp -

ną metodą przed ipo operacji.
Bezpośrednio po zabiegu POM zaobserwowano

ntpełne zniesienie objawu Ońolaniego w operowanym
stawie w 7 przypadkach (psy nr I, 5, 6,7,8,9,II -
pTawa strona). Poprawa posadowienia głowy kości
udowej w stawie biodrowym wystąpiła takze u psów
nr 2, 4 i I0 oraz 1 1 - lewa strona. Zatstntały jednak
p ewne rozb iezno ś c i mi ędzy teoretyc zny mi założenia-
mi operacji a otrzymanymi wynikami. U psa nr 6
osiągnięto poprawę o 40o, mimo żepłytka nie dawała
taki ch mozliwo śc i . Można pr zyjąć, ze niedokładno ści
w jej montazu i wspomniane jużpowyżej niedokład-
ności pomiaru kąta redukcji były przyczynątaklego
zadziwiającego wyniku. Te same błędy mogły zadzia-
łac w tychprzypadkach, kiedy kąt zmniejszył sięza-
ledwie o 10" (nr 11 lewa strona oraznr 4 i nr 10) lub
nie zmienił się wcale (nr 3), a mimo to wynik odlegĘ
był dobry.

sp o s ób ruchu fyp oury dla szczeniąt, c o w iązac s ię mo ze
z ich zbagatelizowaniem. Niekorzystny w tym przy-
padku jest upływ czasu. Jeśli nie jest on wykorzystany
do leczenia zachowawczego, hamującego postęp cho-
roby, to mozę prowadzić do sytuacji, w której do wy-
boru pozostanąjedynie radykalne metody chirurgicz-
ne lub postępowanie paliatywne (2,4,I1,14). Na do-
datek, w środowisku właścicieli psow i, niestety, wśród
części 7ekarzy weterynarii mozna spotkać się z prze-
konaniem, że dysp\azję stawów biodrowych stwier-
dza się badaniem rentgenowsl<im dopiero w wieku
powyzej roku zycia psa, chociaż tak naprawdę wiek
ten dotyczy nie tyle stwierdzenia, co wykluczenia cho-
roby. Powyższe rozważanla wyjaśniają w przekona-
niu autorów póżny wiek operowanych psow - po plos-
tu D S B j e st w warrrnkach p o l skich r ozp oznaw an a zby t
pożno. Wiek operowanych psow mieścił się jednak
w zakresie dopuszczanymprzez cześć autorow (5, 9,
11, 16), a uzyskane wyniki podtrzymują ich opinie
o sensowności wykonywania POM takze po przekro-
czeniu optymalnego wieku, przy spełnieniu pozosta-
lych wskazań do zabiegu.

Zmiana kąta nachylenia panewki względem głowy
kości udowej ma powodować lepsze podparcie jej
w łozu panewki. Oceny, o jaki kątnależy zmienić po-
łożęnię panewki względem głowy kości udowej, do-
konać można w przedoperacyjnym badaniu w znie-
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F akt wystąp ienia vłyr ażnej k linic znej p oprawy sp o -
sobu poruszania się po zabiegu przy opisanych powy-
żej zmianach kąta redukcji, w większości przypadkow
zgodnych z założęniami teoretycznymi, wskazuje na
,yiry*przyczynowo-skutkowy POM i poprawy kli-
nicznej u op i sywanych p s ów, a nie j edyni e na zw iązek
cZaSowy.

Powyzszym, pozytywnym wynikom oceny obiek-
tywnej tolvarzyszyły pozytywne wyniki ocen subiek-
§wnych ze strony właścicieli. W dwa miesiące po ope-
racji właściciele psa nr 1 1 stwierdzili, że nię zdecydo-
waliby się na ponowną obustronną operację. Pies tej
wielkości zniósł okres pooperacyjny z dużymtrudem.
Jednakze w pół roku po zabiegll właściciele zmienili
stanowisko , wyrażając chęć ewentualnego powtórze-
nia zabiegu w podobnej sytuacji.

Poza dwomaprzypadkami nie obserwowano powik-
łańw gojeniu ran po zabiegu. Rany operacyjne zago-
iĘ się ptzęz rychłozrost, a po upływte 2-3 tygodni od
zabiegl zwierzęta wykazywały narastającą chęć do
ruchu. W dwoch przypadkach doszło do zabltzeń
w gojeniu rany w okolicy biodrowej, a mianowicie
u psów nr 3 i 11. W pierwszym przypadku w ciągu
kilku dni po zabiegu właściciele zaobselwowali nara-
stającą niebolesną miękkądeformację w okolicy koś-
ci biodrowej lewej. W punktacie pobranym z defor-
macji stwierdzono obecnośc wysięku w kolorze rózo-
wyffi, nieco ciągliwego w ilości ok. 50 ml, sugerują-
cego obecność krwiaka z domieszkąmazi. Stan ogól-
ny zwierzęcia był dobry kontynuowano podawanie
antybiotykoterapii zgodnie z zalecęntamt. Z uwagi na
to, ze pies chętnie lężałna tym właśnie boku, zasuge-
rowano podjęcie prób układanta zwięrzęcia na boku
przeciwnym. W ciągu kilku następnych dni ze środ-
kowej części rany wydobywać sięzacz$ w niewiel-
kich ilościach wysięk w kolorze szaroróżowym. Pies
uparcie kładł się na chorym boku. Rozpoznano ropne
zapalenie tkanki podskomej okolicy biodrowej. Po za-
stosowaniu typowego leczenta objawy choroby ustą-
plŁy, część rany zagolła sięprzezziarninowanie w ci ą-
gu 3 tygodni. Pozostało to bez wpływu na proces
gojenia się kości. U drugiego pacjenta, po obustron-
nej POM powikłanie także polegało na zaburzeniu
gojenia przez rychłozrost rany okolicy biodrowej.
W tym przypadku zwrcrzęrównież chętniej lężało na
tym boku. Ze względu na duzą masę ciała pacjenta
doszło prawdopodobnie do przewlekłego ucisku rany,
skutkiem czego goiła się ona przez ziarninowanie.
Stan ogólny pacjenta przęz cały czas gojenia rany był
dobry.

U psów 1, 3, 11 doszło do częściowej destrukcji
zespolenia w postaci złamania lub wyrwania części
śrub, Stwierdzono to podczas pierwszej kontroli ra-
diologicznej w miesiąc po zabiegu i nie obserwowano
wpływu uszkodzenia wszczepów na proces gojenia
kości miednicy. Jest to powikłanie grożące niekontro-
lowanym przemieszczeniem się odłamów i zaprzepasz-
czeniem podjętych wysiłków. Wspomniane w meto-
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dyce zespolenie kości kulszowej cerklażem było po-
wszechnie uznawane za sposób zapobiegania destruk-
cji zespolenia (l3). Współcześnie nie jest ono stoso-
wane w każdymprzypadku ( 1 ). Prawdopodobnie stan-
dardem stanie się zakładanie dodatkowej płytki po stro-
nie dobrzusznej kości biodrowej, zwłaszcza w przy-
padku zabiegu obustronnego u psa o bardzo dużej
masie ciała. zarówno bowiem w badaniach in vitro,
jak in vivo w istotny sposób zmniejsza ona częstość
omawianego typu powikłania (8).

Wyniki operacji należy vznac za dobre. Operowane
psy w ciągu kilku miesięcy od zńtegll odzyskały peł-
ną sprawność ruchową bez wldocznych objawów bolu
ze strony stawów biodrowych, chęć do pracy i ruchu
oraz wigor. Ostatecznąprzydatność metody POM bę-
dzte można ocenić po kilkuletniej obserwacji.
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