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zožitve lumna in zaužita hrana tako
težje prehaja v nadaljne dele prebavil.
Ta minimalno invaziven poseg nam
obenem omogoča, da odvzamemo

dela stegnenice, kar premakne
mehanizem kvadricepsa in pogačice lateralno. Najbolj pogosto se
pojavlja obojestransko. Znaki se
pojavijo že v 5. do 6. mesecu življenja. Najbolj pogosto opazimo
X stojo (genu valgum). Pogačico
lahko vrnemo v kolenski žleb. Vezi
na zunanji strani kolena so ohlapne. Vezivno tkivo notranje strani kolena (medialni retinakulum)
je zadebeljeno, tačka pa je pri hoji
premaknjena na zunanjo stran.

Terapija

Rentgenska slika medialnega izpaha pogačice. Nogi sta iztegnjeni.

Luksacija pogačice 1.stopnje načeloma ne
zahteva kirurške korekcije. Še posebej ne
pri malih pasmah psov. Kirurška terapija
pride v poštev od 2. stopnje naprej.
Velike pasme so bolj zahtevne za kirurško
korekcijo pogačice. Še posebej, če je ta
povezana s poškodbami sprednje križne
vezi, kolčno displazijo in deformacijo stegnenice in golenice.
Odvisno od stopnje luksacije, ki je prav
tako povezana z deformacijo kosti,pridejo
v poštev naslednji korektivni kirurški posegi:
•

•

•

Rentgenska slika medialnega izpaha pogačice. Ocena globine žleba stegnenice. Noga je pokrčena.

1. Novorojenih psih - ti kažejo
nenormalno stojo zadnjih nog
(kavbojsko stojo), ki jo opazimo, ko kužki začnejo hoditi. V
tej kategoriji največkrat diagnosticiramo 3. in 4. stopnjo izpaha pogačice.
2. Mladih in zrelih psih z 2. in 3.
stopnjo izpaha - ti kažejo nenormalno ali občasno nenormalno hojo, ki jo opazimo šele,
ko se simptomatika poslabša.
3. Starejših psih z 1. in 2. stopnjo
izpaha - lahko pride do nenadnega šepanja zaradi poškodb
mehkih tkiv ali poslabšanja artritičnih sprememb v sklepih.
• Lateralna luksacija pri pritlikavih in miniaturnih pasmah – ponavadi jo opazimo od 5.-8. leta
starosti psa. Nepravilnosti skeleta so minimalne, sumi se na popuščanje mehkih tkiv zaradi še
neznanih pomanjkljivosti skeleta.
Večinoma ugotovimo 1. in 2. sto-

•

pnjo izpaha. Spremembe se nahajajo na zunanji (lateralni) strani sklepa. Psi so funkcionalno bolj
prizadeti bolj kot pri medialni
luksaciji. Pri starejših psih se znaki
lahko razvijejo nenadno in so povezani s povečano aktivnostjo in
poškodbami mehkih tkiv. Značilna
je X stoja (genu valgum). Pri nenadni obojestranski luksaciji pes ne
more stati in takšno stanje lahko
zamenjamo z nevrološkim problemom.
Lateralna luksacija pri velikih
in gigantskih pasmah – ugotovljena je genetska predispozicija.
Dejavniki, ki pripeljejo do kolčne
displazije, kot so »coxa valga« (povečan kot inklinacije vratu glavice
stegnenice) in povečana anteverzija vratu, so povezani z lateralno
luksacijo pogačice. Te deformacije povzročajo interno rotacijo stegnenice z lateralno torzijo in valgusno deformacijo spodnjega

•

Rekonstrukcija mehkih tkiv,
ki se nahajajo okoli pogačice.
Namen je sprostiti tkiva na strani
luksacije in učvrstiti tkiva na nasprotni strani, da naravnamo pogačico v kolenski žleb.
Poglabljanje kolenskega žleba.
Namen je poglobiti in razširiti
žleb, v katerem bo pogačica nemoteno drsela pri napenjanju in
sproščanju stegenske mišice (sulkoplastika).
Prestavljanje golenične grče,
na katero je pripeta kita pogačice. Namen je preusmeriti (naravnati v pravo os) stegensko mišico,
pogačico in njeno nasadišče na
golenični grči.
Korekcija deformacije stegnenične in golenične kosti. Namen
je korigirati zavito in zasukano
kost in s tem povrniti ravno os poteka pogačice.

Zgoraj navedeni posegi se med seboj
lahko dopolnjujejo. Pred vsakim posegom je potrebno opraviti temeljit klinični
pregled, pogledati kri in urin.

Prognoza
Po opravljeni kirurški korekciji se za vsakega pacienta, odvisno od narave posega, naredi plan okrevanja in fizioterapije. V
90% primerov je prognoza dobra. Pri velikih pasmah je luksacija pogačice v večini primerov vezana na druge deformacije
skeleta. V tem primeru je prognoza slabša.
Ponovna luksacija pogačice po kirurškem
posegu je redek pojav in se pojavi predvsem zaradi pokanja implantiranega materiala, zaradi preobremenitve in zaradi
okužb, povezanih z lizanjem rane.
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