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Fragmentacja wyrostka wieñcowego przy�rodkowe-
go, okre�lana równie¿ jako FCP (fragmented coroniod
process), jest jedn¹ z czterech jednostek chorobowych
sk³adaj¹cych siê na dysplazjê ³okcia. Fragmentacja
wyrostka wieñcowego przy�rodkowego jest rozwojo-
w¹ chorob¹ ortopedyczn¹, bêd¹c¹ przyczyn¹ kula-
wizny koñczyn piersiowych �rednich i du¿ych ras psów
w okresie wzrostu. Konsekwencj¹ nie leczenia stawu
³okciowego z fragmentacj¹ wyrostka wieñcowego
przy�rodkowego jest rozwój i postêp choroby zwyrod-
nieniowej stawu. Poza fragmentacj¹ wyrostka wieñ-
cowego przy�rodkowego na dysplazjê ³okcia sk³adaj¹
siê jednostki chorobowe, jak: nieprzyro�niêty wyros-
tek ³okciowy dodatkowy (okre�lany równie¿ jako UAP
� ununited anconeal process), osteochondritis disse-
cans k³ykcia przy�rodkowego ko�ci ramiennej (OCD),
nieprzyro�niêty nadk³ykieæ przy�rodkowy ko�ci ra-
miennej (UME � ununited medial humeral epicondy-
le) (10, 14, 16). Jedna z teorii t³umacz¹cych etiopato-
genezê fragmentacji wyrostka wieñcowego przy�rod-
kowego zak³ada, ¿e do fragmentacji opisywanego
wyrostka dochodzi w nastêpstwie zak³ócenia wzrostu
na d³ugo�æ ko�ci przedramienia i w konsekwencji skró-
cenia ko�ci promieniowej w stosunku do relatywnie
d³u¿szej ko�ci ³okciowej (3, 15). Skutkiem zak³ócenia
proporcji d³ugo�ci ko�ci przedramienia jest zwiêksze-

nie si³y nacisku na wyrostek wieñcowy przy�rodkowy.
Wynikiem dysproporcji d³ugo�ci ko�ci jest równie¿
niedopasowanie struktur anatomicznych stawu ³ok-
ciowego prowadz¹ce do nierównomiernego i zwiêk-
szonego ucisku na powierzchnie stawowe wyrostka
³okciowego dodatkowego i wyrostka wieñcowego
przy�rodkowego. Nieproporcjonalny rozk³ad si³ skut-
kuje fragmentacj¹ wyrostka wieñcowego przy�rodko-
wego oraz brakiem zrostu pomiêdzy wyrostkiem ³ok-
ciowym dodatkowym a wyrostkiem ³okciowym. Le-
czenie fragmentacji wyrostka wieñcowego przy�rod-
kowego sprowadza siê do jego chirurgicznego usuniê-
cia (koronoidektomii).

Celem badañ by³o przeanalizowanie na w³asnym
materiale klinicznym wyników leczenia usuniêcia cho-
robowo zmienionego wyrostka wieñcowego przy�rod-
kowego na drodze klasycznej artrotomii i zabiegu
artroskopowego. Ponadto ocena odleg³ych wyników
klinicznych, a tak¿e ocena radiologiczna zmian ze stro-
ny struktur anatomicznych operowanego stawu ³ok-
ciowego.

Materia³ i metody
Materia³ kliniczny stanowi³y zwierzêta operowane z roz-
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Summary
The purpose of this study was to evaluate the clinical and radiological findings of surgical outcomes following

medial coronoidectomy. 20 dogs (22 elbow joints) were surgically treated by classical coronoidectomy (10 dogs)
and arthroscopic procedure (10 dogs). Follow-up examinations were performed at 6 months (17 dogs) and at 12
months (14 dogs). During clinical examination improvement following the removal of the fragmented coronoid
and lameness resolution was observed in all dogs. The radiographic examination showed the slowing down of
degenerative changes of the operated elbows. The results of the study indicate that regardless of surgical method
(classical coronoidectomy or arthroscopic treatment) slow progression of degenerative joint disease was ascer-
tained in all dogs.
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Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, a tak¿e
w Lecznicy Ma³ych Zwierz¹t w Bia³ymstoku. Operacjê
koronoidektomii przy�rodkowej wykonano u 20 psów.
Kryterium wyboru zwierz¹t do badañ by³a fragmentacja
wyrostka wieñcowego przy�rodkowego bez wystêpowania
na terenie operowanego stawu ³okciowego pozosta³ych jed-
nostek chorobowych dysplazji ³okcia. Operowane psy by³y
w wieku od 6 do 11 miesiêcy (�rednio 8,5 miesi¹ca), o masie
cia³a od 18 do 45 kg (�rednio 31,5 kg). Wszystkie leczone
chirurgicznie zwierzêta by³y psami rasowymi z nastêpuj¹-
c¹ liczbow¹ prezentacj¹ ras: 7 labradorów, 5 golden retrie-
verów, 3 berneñskie psy pasterskie, 3 owczarki niemiec-
kie, 1 chow chow, 1 mastiff. Grupê 20 zwierz¹t podzielono
na dwie równe podgrupy. W pierwszej podgrupie zabieg
koronoidektomii wykonano metod¹ klasycznej artrotomii.
W drugiej podgrupie przeprowadzono operacje artrosko-
powe. W przypadku dwóch psów (jeden labrador i jeden
berneñski pies pasterski) operowano obustronn¹ fragmen-
tacjê wyrostka wieñcowego przy�rodkowego.

Wszystkie zwierzêta zosta³y poddane badaniu klinicz-
nemu i radiologicznemu. Badania te wykonano w okresie
przed operacj¹, a nastêpnie 6 i 12 miesiêcy po przeprowa-
dzonym zabiegu chirurgicznym. Badanie kliniczne obej-
mowa³o ocenê ruchu zwierzêcia, omacywanie okolicy sta-
wów ³okciowych i ocenê k¹ta zgiêcia operowanych stawów
³okciowych. Badanie radiologiczne wykonywano w pro-
jekcjach: przednio-tylnej, przednio-tylnej ze skrêceniem
zewnêtrznym ko�ci przedramienia o 15°, bocznej z koñ-
czyn¹ wyprostowan¹ w stawie ³okciowym i bocznej z koñ-
czyn¹ zgiêt¹ w stawie ³okciowym.

Operacje koronoidektomii wykonano po zastosowaniu
premedykacji z u¿yciem acepromazyny 0,025 mg/kg i.m.
(Calmivet Vetoquinol, F), a nastêpnie indukcji znieczule-
nia ogólnego z u¿yciem ksylazyny 1 mg/kg i.m. (Rometar
2% Spofa-Praha, CZ), ketaminy 5 mg/kg i.v. (Narkamon
5% Spofa-Praha, CZ), diazepamu 0,4 mg/kg i.v. (Relanuim
WZF Polfa, Pl). Znieczulenie ogólne wziewne uzyskano
z wykorzystaniem mieszaniny gazowej halotan/tlen.

W pierwszej podgrupie przeprowadzono zabieg korono-
idektomii klasycznej. Ciêcie skórne d³ugo�ci 3 cm wyko-
nano po stronie przy�rodkowej okolicy stawu ³okciowego
od nadk³ykcia przy�rodkowego ko�ci ramiennej pionowo
w kierunku dolnym. Po rozsuniêciu miê�nia nawrotnego
ob³ego (m. pronator teres) i miê�nia zginacza nadgarstka
promieniowego (m. flexor carpi radialis) dokonano naciê-
cia torebki stawowej. Nastêpnie usuniêto na zewn¹trz sta-
wu chorobowo zmienionego wyrostka wieñcowego przy-
�rodkowy. Koñcow¹ faz¹ operacji by³o przep³ukanie sta-
wu i jego chirurgiczne zamkniêcie. W dwóch przypadkach
podczas zabiegu przeprowadzanego metod¹ artrotomii do-
konano ca³kowitego przeciêcia wiêzad³a pier�cieniowate-
go (ligamentum annulare). Przyczyn¹ traumatyzacji wymie-
nionego wiêzad³a by³y trudno�ci z uzyskaniem dostêpu
operacyjnego umo¿liwiaj¹cego poprawne wykonanie ko-
ronoidektomii. Przeciête wiêzad³o zszyto szwem chirurgicz-
nym. Operacje artoskopowe (ryc. 1) przeprowadzono we-
d³ug planu operacyjnego opisane przez Adamiaka (1). Pod-
czas wykonywania obu technik operacyjnych szczególn¹
uwagê zwracano na bardzo dok³adne oczyszczenie jamy
stawowej z lu�nych fragmentów chrzêstno-kostnych.

Po zakoñczonym zabiegu chirurgicznym zwierzêta ope-
rowane metod¹ artrotomii otrzymywa³y przez okres 4 dni
antybiotyk (Ceporex) i niesteroidowy �rodek przeciwza-
palny (Meloksam) przez 10 dni. Psy, u których wykonano
zabieg artroskopowy, os³ona antybitykowa (Ceporex) obej-
mowa³a dobê po operacji. Lek niesteroidowy �rodek
przeciwzapalny (Meloksam) podawany by³ przez 5 dni.
U wszystkich 20 psów zalecono æwiczenia usprawniaj¹ce
operowany staw obejmuj¹ce p³ywanie i wykonywanie ru-
chów biernych oraz okresowe podawanie leku chondropro-
tekcyjnego � Caniviton.

Wyniki i omówienie
W wyniku przeprowadzonych zabiegów chirurgicz-

nych u wszystkich leczonych zwierz¹t dosz³o do ca³-
kowitego ust¹pienia objawów kulawizny (100%). Pra-
wid³owe obarczanie operowanej koñczyny nastêpowa-
³o miêdzy 3. a 14. dniem po operacji. W wyniku prze-
prowadzonych badañ nie zauwa¿ono istotnych ró¿nic
pomiêdzy obiema podgrupami w szybszym powrocie
do normalnych funkcji motorycznych leczonej koñ-
czyny. W przypadku dwóch psów, u których dokona-
no przeciêcia, a nastêpnie chirurgicznego po³¹czenia
wiêzad³a pier�cieniowatego nie stwierdzono ¿adnych
powik³añ, operowana koñczyna by³a obarczana pra-
wid³owo.

W okresie pooperacyjnym w pierwszej podgrupie
leczonych zwierz¹t, w wyniku dokonanej artrotomii
stwierdzono u dwóch psów podskórne gromadzenie
siê p³ynu surowiczego. Innym powik³aniem, które za-
notowano u jednego zwierzêcia, by³o rozej�cie siê brze-
gów rany powsta³e na skutek rozlizania przez psa szwu
skórnego. Leczenie nagromadzonego p³ynu surowicze-
go sprowadzi³o siê do jego okresowej ewakuacji i za-

Ryc. 1. Artroskopowe usuniêcie fragmentu wyrostka wieñco-
wego przy�rodkowego
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stosowania preparatu Aescin w formie tabletek i ¿elu.
W drugim przypadku brzegi rany skóry oczyszczono
i od�wie¿ono chirurgicznie, a nastêpnie ponownie za-
³o¿ono szwy skórne.

W drugiej grupie zwierz¹t leczonych artroskopowo
w czterech przypadkach stwierdzono podskórne na-
gromadzenie siê p³ynu Ringera stosowanego do sta³ego
p³ukania stawu podczas zabiegu artoskopowej koro-
noidektomii. P³yn ten uleg³ ca³kowitej resorpcji w okre-
sie 24 godzin po wykonanym zabiegu chirurgicznym.

Porównuj¹c czas operacyjny obu technik chirurgicz-
nych, autorzy stwierdzili, ¿e zabieg artotomii by³ krót-
szy (�rednio 25 minut) w porównaniu z operacj¹ ar-
troskopow¹ (�rednio 40 minut). Ró¿nica ta mo¿e wy-
nikaæ z kilku faktów. Po pierwsze z wiêkszego do-
�wiadczenia klinicznego w przeprowadzaniu operacji
technik¹ klasycznej artotomii. Czynnikiem wp³ywa-
j¹cym na d³u¿szy czas operacji artroskopowej jest z³o-
¿ono�æ technik operacyjnej wykonywanej metod¹ en-
doskopow¹.

W ka¿dym przypadku zabieg operacyjny poprzedzo-
ny by³ badaniem klinicznym i radiologicznym. Do
oceny stopnia kulawizny pos³u¿ono siê wizualn¹ ana-
liz¹ ruchu ze skal¹ opisu kulawizny od 0 � prawid³o-
we obarczanie koñczyny do 10 � kulawizna bardzo
du¿ego stopnia, z brakiem obarczania koñczyny (11).
U badanych 20 psów przedzia³ kulawizny w okresie
przedoperacyjnym by³ pomiêdzy 1. a 4. stopniem. K¹t
zgiêcia chorych stawów ³okciowych wynosi³ od 18°
do 50° (�rednio 34°). Norma fizjologiczna k¹ta zgiê-
cia stawu ³okciowego wynosi 15-20°.

Do oceny radiologicznej stopnia zmian zapalno-
-zwyrodnieniowych badanych stawów ³okciowych po-
s³u¿ono siê klasyfikacj¹ IEWG (International Elbow
Working Group) z nastêpuj¹c¹ gradacj¹ zmian: sto-
pieñ 0 � staw bez zmian, stopieñ 1 � wielko�æ osteofi-
tów nie przekracza 2 mm, stopieñ 2 � wielko�æ osteo-
fitów od 2 do 5 mm, stopieñ 3 � wielko�æ osteofitów
powy¿ej 5 mm (10). Radiogramy wykonane w okresie
poprzedzaj¹cym zabieg operacyjny u 2 psów (10%)
wykaza³y zerowy stopieñ zmian zapalno-zwyrodnie-
niowych, u 16 psów (80%) pierwszy stopieñ, a w
2 przypadkach (10%) stopieñ drugi.

Pooperacyjne badanie kliniczne i radiologiczne
w 6. miesi¹cu wykonano u 17 psów (100%) � (9 psów
z pierwszej podgrupy i 8 psów z podgrupy drugiej).
U psów z pierwszej i drugiej podgrupy nie stwierdzo-
no w tym okresie objawów kulawizny. K¹t zgiêcia sta-
wu ³okciowego u psów w obu podgrupach wynosi³ od
20° do 55° (�rednio 38°). Badanie radiologiczne wy-
kaza³o u 14 psów (82%) pierwszy stopieñ zmian za-
palno-zwyrodnieniowych (7 zwierz¹t z pierwszej pod-
grupy i 7 zwierz¹t z drugiej podgrupy). W 3 przypad-
kach (18%) stwierdzono drugi stopieñ zmian zapal-
no-zwyrodnieniowych (2 psy z podgrupy pierwszej
i 1 z podgrupy drugiej).

W 12. miesi¹cu po przeprowadzonej koronoidekto-
mii badanie kliniczne i radiologiczne wykonano u 14

psów (100%) � (8 psów z pierwszej podgrupy i 6 psów
z podgrupy drugiej). U badanych zwierz¹t nie stwier-
dzono kulawizny. K¹t zgiêcia stawu ³okciowego
u psów w obu podgrupach wynosi³ od 25° do 55° (�red-
nio 40°). Radiogramy obrazowa³y u 11 psów (79%)
pierwszy stopieñ zmian zapalno-zwyrodnieniowych,
tzn. u 5 psów z pierwszej podgrupy i u 6 zwierz¹t
z drugiej podgrupy. Radiogramy 3 leczonych chirur-
gicznie psów (21%) wskazywa³y drugi stopieñ zmian
zapalno-zwyrodnieniowych, tzn. 2 psy z podgrupy
pierwszej i 1 z podgrupy drugiej (ryc. 2).

U wszystkich psów poddanych operacji koronoidek-
tomii technik¹ klasyczn¹ i artroskopow¹ nast¹pi³ po-
wrót do prawid³owych funkcji motorycznych opero-
wanej koñczyny. Analiza badañ klinicznych i radiolo-
gicznych wykonanych w 6. i 12. miesi¹cu po leczeniu
chirurgicznym wskazuje, ¿e bez wzglêdu na zastoso-
wan¹ technikê zabiegu na terenie operowanego stawu
stwierdzono niewielki rozwój zmian zwyrodnienio-
wych. Zarówno wzrost warto�ci k¹ta zgiêcia leczone-
go stawu ³okciowego, jak i zwiêkszenie siê odsetka
psów z drugim stopniem zmian zapalno-zwyrodnie-
niowych zdaj¹ siê potwierdzaæ spostrze¿enia innych
autorów (4, 5, 8). Bardet (2), Meyer-Lindenberg (7),
Ryssen i wsp. (9), Theyse (13) równie¿ donosili, ¿e
pomimo przeprowadzenia zabiegu koronoidektomii
u operowanych psów z czasem dochodzi³o do powsta-
nia choroby zwyrodnieniowej na terenie leczonego sta-
wu. Zaobserwowano równie¿, ¿e u psów, u których
nie dokonano zabiegu koronoidektomii, na terenie cho-
rego stawu rozwój zmian zapalno-zwyrodnieniowych
nastêpowa³ zdecydowanie szybciej (3, 4, 12). Spostrze-
¿enie to wyra�nie przemawia za konieczno�ci¹ chi-
rurgicznego leczenia fragmentacji wyrostka wieñco-
wego przy�rodkowego, które, jak wykazuje szereg pub-
likacji (2-5, 7, 15), nie zapobiega chorobie zwyrod-
nieniowej stawu ³okciowego, ale znaczne redukuje
tempo jej rozwoju. Zjawisko to mo¿e wynikaæ z fak-

Ryc. 2. Radiogram lewego stawu ³okciowego psa z ryciny 3.
wykonany 12 miesiêcy po zabiegu artroskopowym. Widoczne
zmiany zapalno-zwyrodnieniowe stawu ³okciowego II stopnia
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tu, ¿e wraz z usuniêciem wolnych fragmentów chrzêst-
no-kostnych ze stosunkowo ma³ego obszaru jamy sta-
wowej ustêpuje dra¿nienie chrz¹stki stawowej i torebki
stawowej. Ponadto po usuniêciu chorobowo zmie-
nionego wyrostka wieñcowego przy�rodkowego do-
chodzi prawdopodobnie do wygojenia siê warstwy
podchrzêstnej ko�ci i wype³nienia ubytku chrz¹stk¹
w³óknist¹. Postêp zmian zwyrodnieniowych mo¿na t³u-
maczyæ dysproporcj¹ d³ugo�ci ko�ci przedramienia
i brakiem zborno�ci stawu ³okciowego. Rozwi¹zaniem
problemu postêpu choroby zwyrodnieniowej mia³a byæ
osteotomia dynamiczna ko�ci ³okciowej. Ostatnie
doniesienia opisuj¹ szereg powik³añ po zabiegu osteo-
tomii w postaci nasilonego d³ugookresowego bólu po-
operacyjnego, braku zrostu przeciêtej ko�ci, sta³ej ku-
lawizny. Mnogo�æ powa¿nych powik³añ zak³ócaj¹cych
prawid³owe funkcjonowanie operowanej koñczyny
nakazuje du¿¹ ostro¿no�æ przed podjêciem decyzji
o wykonaniu osteotomii dynamicznej (6, 7, 9).

Wokó³ leczenia fragmentacji wyrostka wieñcowego
przy�rodkowego, jak i dysplazji ³okcia naros³o wiele
kontrowersji. Nie zosta³ opracowany �z³oty� standard
postêpowania chirurgicznego. Stosowane obecnie tech-
niki operacyjne, jak: koronoidektomia klasyczna, ko-
ronoidektomia artroskopowa, koronoidektomia kla-
syczna po³¹czona z bli¿sz¹ osteotomi¹ dynamiczn¹
ko�ci ³okciowej lub tylko sama osteotomia dynamiczna
ko�ci ³okciowej nie eliminuj¹ ryzyka rozwoju w pó�-
niejszym czasie choroby zwyrodnieniowej. W chirur-
gicznym leczeniu fragmentacji wyrostka wieñcowego
zasad¹ postêpowania jest jak najszybsze przeprowa-
dzenie operacji od momentu wyst¹pienia pierwszych
objawów kulawizny i postawienia diagnozy.

Przeprowadzone badania w³asne potwierdzaj¹
doniesienia innych autorów o konieczno�ci leczenia
chirurgicznego fragmentacji wyrostka wieñcowego
przy�rodkowego. W wyniku wykonanych operacji
koronoidektomii uzyskano dobre efekty leczenia chi-
rurgicznego. U wiêkszo�ci operowanych psów (80%
leczonych zwierz¹t) nie dosz³o do pog³êbienia siê cho-
roby zwyrodnieniowej. Operowane psy w okresie 12
miesiêcy po przeprowadzonych zabiegach chirurgicz-
nych nie wykazywa³y objawów kulawizny operowa-
nej koñczyny. Nale¿y stwierdziæ, ¿e zarówno zabieg
koronoidektomii klasycznej, jak i artroskopowej s¹
technikami operacyjnymi równie skutecznymi w chi-
rurgicznym leczeniu fragmentacji wyrostka wieñco-
wego przy�rodkowego. Zalet¹ wykonanych zabiegów
artroskopowych w porównaniu z artrotomi¹ by³a
mniejsza ilo�æ powik³añ po przeprowadzonych opera-
cjach, krótszy okres podawania antybiotyków i leków
niesteroidowych przeciwzapalnych w okresie poope-
racyjnym, a tak¿e ma³a inwazyjno�æ i brak traumaty-
zacji struktur anatomicznych stabilizuj¹cych staw ³ok-
ciowy.
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