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Περίληψη

Η δυσπλασία του ισχίου στον σκύλο είναι ένα νόσημα,
το οποίο επιδέχεται προληπτική και θεραπευτική αγωγή.
Η πρόληψη αφορά στα νεαρά ζώα και συνίσταται στην
εφαρμογή συντηρητικών μέτρων και χειρουργικών τεχνικών,
που μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια, μπορούν να προλάβουν
την εκδήλωση των συμπτωμάτων του νοσήματος. Η
θεραπεία αφορά σε όλα τα ζώα και ξεκινά συντηρητικά,
συνήθως με συνδυασμένη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών
ή/και βιολογικών παραγόντων, καθώς και αλλαγών στον
τρόπο και τις συνθήκες διαβίωσης. Τα αποτελέσματα,
πολλές φορές, είναι ικανοποιητικά. Αν όμως η συντηρητική
αγωγή δεν επαρκεί για να βελτιώσει την εκδήλωση των
κλινικών συμπτωμάτων, η εφαρμογή ειδικών χειρουργικών
τεχνικών, μπορεί να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα.

Abstract

Canine hip dysplasia is a disease which can be
both prevented and treated. Prevention in young
dogs includes conservative measures and surgical procedures, which under certain conditions
can prevent the manifestation of clinical signs.
Treatment begins conservatively in all animals,
usually with the administration of a combination of drugs and/or biological agents, as well
as changes to the lifestyle and living conditions.
Results are often satisfactory. However, when
conservative treatment is insufficient in alleviating
clinical signs, specialised surgical procedures are
performed, which might offer a definitive solution
to the problem.
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Εισαγωγή

Πολύ συχνά, στην κλινική πράξη, ο κτηνίατρος καλείται
να προτείνει την κατάλληλη λύση για το πρόβλημα της
δυσπλασίας του ισχίου (ΔΙ) στον σκύλο, είτε σε επίπεδο επιλογής ζώων αναπαραγωγής, είτε σε επίπεδο θεραπευτικής
αντιμετώπισής της. Σκοπός της θεραπείας είναι να μειωθεί
ή να εξαλειφθεί ο πόνος και παράλληλα να βελτιωθεί ή να
αποκατασταθεί η λειτουργικότητα των οπίσθιων άκρων.
Ειδικότερα, για τα νεαρά ζώα, θα μπορούσε ακόμα και να
προληφθεί η εκδήλωση του νοσήματος.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση του νοσήματος
διακρίνεται σε συντηρητική και χειρουργική, χωρίς να
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Introduction

In a clinical setting, the veterinarian is commonly
being asked to suggest the appropriate solution
for the problem of canine hip dysplasia (HD),
either during the selection of breeder dogs or
during treatment. The aim of the treatment is
to reduce or eliminate pain and to improve or
restore hind limb function. In young dogs in
particular, the development of the disease could
even be prevented.
Treatment options for this disease are classified as conservative and surgical, however selection of one does not exclude the other. On the
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σημαίνει ότι η επιλογή της μιας αποκλείει την εφαρμογή
της άλλης. Αντίθετα, πολλές φορές ο συνδυασμός τους
οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα (Manley et al. 2007).

contrary, on several occasions their combination
leads to better results (Manley et al. 2007).

Selection of treatment

Επιλογή της θεραπείας

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της θεραπευτικής
αγωγής είναι η ηλικία του ζώου κατά την προσκόμιση, η
βαρύτητα των κλινικών συμπτωμάτων, η σοβαρότητα και
το είδος των ακτινολογικών ευρημάτων, η ιδιοσυγκρασία
και η χρήση του ζώου, η ταυτόχρονη παρουσία άλλου
ορθοπαιδικού ή μη νοσήματος και τέλος το κοινωνικό,
επαγγελματικό και οικονομικό υπόβαθρο του ιδιοκτήτη.

Συντηρητική αντιμετώπιση

Αποτελεί το πρώτο βήμα στη θεραπευτική διαχείριση
της ΔΙ, ανεξάρτητα από την ηλικία του προσκομιζόμενου
ζώου. Συνίσταται σε συνδυασμό ενεργειών, όπως αλλαγές
στην καθημερινή δραστηριότητα και τις συνθήκες
διαβίωσης του ζώου, χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών
και συμπληρωμάτων διατροφής, καθώς και εφαρμογή
πρωτοκόλλων φυσικής αποκατάστασης (Innes 2012).
Έλεγχος σωματικού βάρους
Είναι πλέον τεκμηριωμένο ότι στα υπέρβαρα ζώα, ειδικά στη
νεαρή ηλικία, οι φορτίσεις των αρθρώσεων του ισχίου είναι
αυξημένες και αν πάσχουν από ΔΙ επιτείνουν την εμφάνιση
εκφυλιστικών αλλοιώσεων (Impellizeri et al. 2000). Για να
αποφευχθεί η παχυσαρκία, ο ιδιοκτήτης δεν πρέπει να
παρέχει κατά βούληση τροφή στο ζώο, αλλά η ποσότητα
της ημερήσιας χορηγούμενης τροφής να είναι σύμφωνη ή
έως και 25% μικρότερη από την ποσότητα που προτείνει
η παρασκευάστρια εταιρεία (Smith et al. 2006) (Εικόνα 1).
Εφόσον το ζώο είναι παχύσαρκο, θα πρέπει σε συνεργασία
με τον κτηνίατρο να καταρτιστεί πρόγραμμα διατροφής
και άσκησης, το οποίο θα ακολουθείται με συνέπεια,
προκειμένου ο σκύλος να αποκτήσει το επιθυμητό σωματικό
βάρος. Έχει αποδειχθεί ότι η μείωση του σωματικού βάρους
στον σκύλο, συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της κλινικής εικόνας της οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) (Kealy et al. 1992).
Αν τα ζώα ανήκουν στις υψηλού κινδύνου, κυρίως
μεγαλόσωμες, φυλές σκύλων (π.χ. Rottweiler, Golden
Retriever, German Shepherd), συνιστάται ανεξαρτήτως
σωματικού βάρους, ακόμα και πριν από την εμφάνιση
των κλινικών συμπτωμάτων της ΔΙ, η χορήγηση καλής
ποιότητας τροφής για μεγαλόσωμες φυλές. Οι τροφές της
κατηγορίας αυτής είναι χαμηλοθερμιδικές και πλούσιες
σε ω3- και ω6-λιπαρά οξέα, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι
μειώνουν τη φλεγμονώδη και πιθανόν την εκφυλιστική
αντίδραση των χονδροκυττάρων κατά την εξέλιξη της ΟΑ
(Kealy et al. 1992, Impellizeri et al. 2000, Smith et al. 2006,
Hurst et al. 2009).

Factors that affect the selection of treatment include the age of the dog on admission, the severity
of clinical signs, the severity and type of radiological findings, the temperament and function of
the animal, the simultaneous presence of another
disease, orthopaedic or not, and finally the social,
professional, and financial situation of the owner.

Conservative management

It is the first step in the treatment of HD, irrespective of the age of the presenting animal. It
is comprised of a combination of actions, such
as changes in daily activity and living conditions,
drug and food supplement administration, as
well as the application of rehabilitation protocols
(Innes 2012).
Controlling body weight
It has been proven that overweight animals,
especially at a young age, have increased
weight-bearing forces applying stress on the
hip joints, and if they are affected by HD this
can accelerate the manifestation of degenerative
lesions (Impellizeri et al. 2000). In order to prevent
obesity, the owners should not provide ad libitum
diet, but the amount of daily provided food should
be equal to or up to 25% less than the amount
recommended by the manufacturer (Smith et
al. 2006) (Figure 1). If the dog is obese, a plan of
diet and exercise should be constructed with the
aid of the veterinarian, which should be followed
consistently in order for the dog to acquire the
appropriate body weight. It has been proven that
weight loss in dogs contributes substantially to
improvement of clinical signs of osteoarthritis
(OA) (Kealy et al. 1992).
If the animals are of high risk, usually large
breeds (e.g., Rottweiler, Golden Retriever, German
Shepherd), it is recommended to provide a good
quality diet for large breeds, regardless of body
weight, even before the manifestation of clinical
signs of HD. The diets of this category are low
in caloric content and rich in ω3- and ω6-fatty
acids, which have been proven to reduce the
inflammatory and possibly degenerative response
of chondrocytes during the development of ΟΑ
(Kealy et al. 1992, Impellizeri et al. 2000, Smith
et al. 2006, Hurst et al. 2009).
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Εικόνα 1. Σωρευτικός επιπολασμός της οστεοαρθρίτιδας των ισχίων σε δύο ομάδες σκύλων της φυλής Labrador Retriever με βάση τα ακτινολογικά
ευρήματα. Η μία ομάδα λάμβανε ελεγχόμενη ποσότητα τροφής (control fed) και η άλλη 25% λιγότερη ποσότητα τροφής (restricted fed) (Smith et al.
2006).
Figure 1. Cumulative prevalence of hip joint osteoarthritis in two groups of Labrador Retriever dogs based on radiological evidence. One group
received a controlled amount of food (control fed) and the other 25% less food (restricted fed) (Smith et al. 2006).

Έλεγχος κινητικής δραστηριότητας
Προληπτικά, στα κουτάβια μεγαλόσωμων φυλών (που
έχουν προδιάθεση για ΔΙ), τουλάχιστον μέχρι την ηλικία
των 8-9 μηνών, ακόμα κι αν δεν παρουσιάζουν τα κλινικά
συμπτώματα της ΔΙ, συστήνεται η αποφυγή έντονης κινητικής
δραστηριότητας (π.χ. τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων,
παιχνίδι με μπαλάκι, έλξη βαρών κ.λπ.). Ομοίως, σε σκύλους
κάθε ηλικίας με πόνο και χωλότητα λόγω ΟΑ, προτείνεται
η ελεγχόμενη, ελαφριά καθημερινή άσκηση. Η ελεγχόμενη κινητική δραστηριότητα προφυλάσσει τις αρθρώσεις
του ισχίου από την υπερβολική φόρτιση, ενώ ταυτόχρονα
διατηρεί το φυσιολογικό εύρος κίνησης των αρθρώσεων,
καθώς και τη μάζα και την ισχύ των μυών της περιοχής,
στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη σταθερότητας στις
αρθρώσεις και τη μείωση του πόνου. Έτσι η κολύμβηση
και η βόλτα με κοντό λουρί θεωρούνται ιδανικές ασκήσεις,
ενώ καλό είναι να αποφεύγονται η κίνηση σε ολισθηρό
δάπεδο, το έντονο τρέξιμο και τα μεγάλα άλματα (Beraud
et al. 2010).

Φαρμακευτικές ουσίες
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ)
Αιχμή του δόρατος στη συντηρητική αντιμετώπιση της
συμπτωματικής ΔΙ είναι η χορήγηση ΜΣΑΦ. Τα φάρμακα
αυτά έχουν αντιφλεγμονώδη και αναλγητική δράση, ενεργούν γρήγορα και είναι πολύ αποτελεσματικά (Schulz 2013).
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Closely monitored physical activity
Pre-emptively, in puppies of large breeds (which
are predisposed to HD), at least until 8-9 months
of age, even if they do not develop clinical signs
of HD, it is recommended to avoid intense physical activity (e.g., running long distances, playing
with a ball, pulling weights etc). Likewise, in dogs
of any age with pain and lameness due to OA,
controlled daily mild exercise is recommended.
Controlled physical activity protects the hip joints
from excess weight bearing stress, meanwhile the
normal range of motion for the joints is preserved,
as well as the mass and strength of the surrounding muscles, which are the necessary elements
in order to increase stability in the joints and
reduce pain. Therefore, swimming and walking
on a short leash are considered to be ideal exercises, whereas movement on slippery surfaces,
intense running and high jumps are best avoided
(Beraud et al. 2010).

Drugs
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs)
The spearhead in the conservative treatment of
HD is the administration of NSAIDs. These drugs
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Εικόνα 2. Σημεία δράσης των γλυκοκορτικοειδών και των ΜΣΑΦ στην αναστολή των οδών της φλεγμονής ( Schulz 2013).
Figure 2. Points of action of glucocorticoids and NSAIDs in inhibiting the pathways of inflammation (Schulz 2013).

Σε γενικές γραμμές, τα ΜΣΑΦ αναστέλλουν τη δράση
της κυκλοοξυγενάσης (COX), ενζύμου απαραίτητου για την
παραγωγή των προσταγλανδινών, οι οποίες ως υποπροϊόν της
βλάβης των ιστών της άρθρωσης, επιτείνουν τα φλεγμονώδη
φαινόμενα και αυξάνουν τον πόνο. Υπάρχουν τουλάχιστον
δύο ισοένζυμα της COX. Η COX1 είναι ένα ομοιοστατικό
ένζυμο του σώματος και χρησιμεύει σε διάφορες λειτουργίες,
όπως η νεφρική αιμάτωση, η ηπατική λειτουργία και η
προστασία του γαστρικού βλεννογόνου. Η COX-2 είναι
μια επαγόμενη μορφή του ενζύμου και εμφανίζεται στο
σημείο της φλεγμονής (Sanderson et al. 2009) (Εικόνα 2).
Στο σκύλο, κάποια ΜΣΑΦ είναι μη ειδικοί αναστολείς της
COX, όπως το ακετυλοσαλικυλικό οξύ και η κετοπροφαίνη,
ενώ άλλα αναστέλλουν την COX-2, είτε κατά προτίμηση
είτε επιλεκτικά, όπως η καρπροφαίνη, η φιροκοξίμπη,
η μαβακοξίμπη, η μελοξικάμη, η ρομπενακοξίμπη, η
ντερακοξίμπη η σιμικοξίμπη, η γκραπιπράντη και η
ενφλικοξίμπη (Πίνακας 1).
Ενδεχομένως να υπάρξουν παρενέργειες από τη χρήση
των ΜΣΑΦ, γι’ αυτό και χρειάζεται μεγάλη προσοχή
ως προς τη δοσολογία και τη διάρκεια χορήγησής τους
(Sanderson et al. 2009, Canapp 2010, Innes 2010). Οι πιο
συχνές παρενέργειες των ΜΣΑΦ είναι η ανορεξία, ο έμετος
και η διάρροια. Επίσης, σχεδόν όλα τα ΜΣΑΦ είναι δυνατόν
να διαταράξουν τη λειτουργιά των αιμοπεταλίων, ενώ
πολύ συχνό́ σύμπτωμα είναι η γαστρική́ αιμορραγία, λόγω
της ιδιότητας των φάρμακων αυτών να προδιαθέτουν σε
γαστρικά́ έλκη (Innes 2012). Μεγάλη προσοχή επίσης,
πρέπει να δίνεται στην ένδειξη της κάθε ουσίας, ως προς
το ηλικιακό όριο έναρξης της χορήγησής της στα κουτάβια.

have anti-inflammatory and analgesic properties, quick onset of action and are very effective
(Schulz 2013).
In general, NSAIDS inhibit the activity of cyclooxygenase (COX), an enzyme necessary for the
synthesis of prostaglandins, which are produced
as a side product of tissue damage in the joints
and promote the inflammatory process and cause
intens pain. There are at least two isoenzymes
of COX. COX1 is a homeostasis enzyme and
is necessary in various functions, such as renal
perfusion, hepatic function and protection of the
gastric mucosa. COX-2 is the inducible form of
the enzyme and is expressed on the inflammation
site (Sanderson et al. 2009) (Figure 2). In dogs,
some NSAIDs are nonspecific inhibitors of COX
activity, such as acetylsalicylic acid and ketoprofen, whereas others inhibit COX2, either preferably or selectively, such as carprofen, firocoxib,
mavacoxib, meloxicam, robenacoxib, deracoxib,
cimicoxib, grapiprant and enflicoxib (Table 1).
Side effects can emerge from NSAID administration; therefore, caution is recommended
regarding dosing and duration of therapy (Sanderson et al. 2009, Canapp 2010, Innes 2010). The
most common side effects of NSAIDs include
anorexia, vomiting and diarrhoea. Furthermore,
almost all NSAIDs can potentially affect platelet
function, and a very common clinical sign is gastric haemorrhage, due to the potential of these
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Πίνακας 1. Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της
δυσπλασίας του ισχίου στο σκύλο.
Μακροχρόνια
χορήγηση

Εμπορική
διαθεσιμότητα στην
Ελλάδα

Δραστική ουσία

Σκεύασμα

Δόση

Καρπροφαίνη

Rimadyl (Pfizer, USA) και γενόσημα

2-4 mg kg-1 κάθε 12 ώρες

Φιροκοξίμπη

Previcox (Merial, France)

5 mg kg-1 ημερησίως

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μαβακοξίμπη

Trocoxil (Pfizer, USA)

2 mg kg μηνιαίως

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Μελοξικάμη

Metacam (Boehringer, Germany) και
γενόσημα

0,1 mg kg-1 ημερησίως

ΝΑΙ

Ρομπενακοξίμπη

Onsior (Novartis, Switzerland)

1-2 mg kg-1 ημερησίως

ΝΑΙ

Ντερακοξίμπη

Deramaxx (Elanco, USA)

1-2 mg kg ημερησίως

Σιμικοξίμπη

Cimalgex (Vétoquinol, France)

2 mg kg-1 ημερησίως

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Grapiprant

Galliprant (Elanco, USA)

2 mg kg ημερησίως

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Enflicoxib

Daxocox (Ecuphar NV, Belgium)

8 mg kg-1 εβδομαδιαίως άπαξ
και στη συνέχεια 4 mg kg-1 εβδομαδιαίως

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

-1

-1

Τable 1. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) used in the treatment of hip dysplasia in dogs.
Long-term
administration

Brand name

Dose

Carprofen

Rimadyl (Pfizer, USA) and generic
products

2-4 mg kg-1 twice daily

Firocoxib

Previcox (Merial, France)

5 mg kg-1 daily

YES

YES

Mavacoxib

Trocoxil (Pfizer, USA)

2 mg kg monthly

YES

NO

Meloxicam

Metacam (Boehringer, Germany) and
generic products

0.1 mg kg-1 daily

YES

Robenacoxib

Onsior (Novartis, Switzerland)

1-2 mg kg-1 daily

YES

Deracoxib

Deramaxx (Elanco, USA)

1-2 mg kg-1 daily

NO

Cimicoxib

Cimalgex (Vétoquinol, France)

2 mg kg daily

YES

YES

Grapiprant

Galliprant (Elanco, USA)

2 mg kg-1 daily

YES

NO

Enflicoxib

Daxocox (Ecuphar NV, Belgium)

8 mg kg once weekly, f
ollowed by 4 mg kg-1 weekly

YES

YES

Μονοκλωνικά αντισώματα
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YES

-1

-1

-1

Η ΟΑ στην οποία οδηγεί η ΔΙ, αρχικά θεωρούνταν νόσημα
που ξεκινά από τον αρθρικό χόνδρο. Τώρα πια γνωρίζουμε
πως η ΟΑ αποτελεί ένα πολύ πιο σύνθετο νόσημα, με
φλεγμονώδεις μεσολαβητές που ελευθερώνονται από τον
αρθρικό χόνδρο, τα οστά, τους νευρώνες και τον αρθρικό
υμένα (Goldring & Otero 2011). Τα ΜΣΑΦ δεν είναι
πάντα αρκούντως αποτελεσματικά, όταν χρησιμοποιούνται
ως μόνη θεραπεία (Lascelles et al. 2008). Για τον λόγο
αυτό, έχουν αναπτυχθεί και κυκλοφορήσει τελευταία, πιο
αποτελεσματικές θεραπείες (Seidel et al. 2013) για τον έλεγχο
του πόνου της ΟΑ στους σκύλους, ο οποίος σχετίζεται με ένα
νέο μόριο, τον νευρικό αυξητικό παράγοντα (NGF, Nerve
Growth Factor). Φαίνεται ότι το επίπεδο συγκέντρωσης του
NGF είναι αυξημένο στις προσβεβλημένες αρθρώσεις, άρα
σαφέστατα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση
του πόνου, αλληλεπιδρώντας με τα κύτταρα και τους ιστούς
100

Commercial
availability in
Greece

Drug

drugs of predisposing to gastric ulcers (Innes
2012). Great care should also be given to the indications of each drug, regarding the age limit
when administration can be started in young dogs.

Monoclonal antibodies

The ΟΑ which is formed due to HD, was initially
considered to be a disease that stemmed from
the cartilage. Nowadays it is known that OA is
a much more complicated disease with inflammatory mediators released from the cartilage,
bones, neurons and the synovial lining (Goldring
& Otero 2011). NSAIDs are not always sufficient,
when they are used as the only therapy (Lascelles
et al. 2008). For that reason, lately more effective
treatments have been developed and published
(Seidel et al. 2013) in order to eliminate pain due
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της πάσχουσας άρθρωσης (Isola et al. 2011).
Τα μονοκλωνικά αντισώματα Anti-NGF δρουν
αποτελεσματικά στον πόνο, αφενός μειώνοντας τη
συγκέντρωση του NGF μέσα στην ίδια την άρθρωση
και αφετέρου εμποδίζοντάς τον να συνδεθεί με
συγκεκριμένους υποδοχείς και να τους ενεργοποιήσει
(Isola et al. 2011).
Στη χώρα μας, πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο
σκεύασμα μονοκλωνικών αντισωμάτων (bedinvetmab,
Librela, Zoetis, USA), σε ενέσιμη μορφή. Χορηγείται
υποδόρια, μία φορά το μήνα, εφ’ όρου ζωής και μπορεί
να συνδυαστεί με χορήγηση ΜΣΑΦ.

Κορτικοστεροειδή

Η χρήση των κορτικοστεροειδών στην αντιμετώπιση της
ΔΙ είναι αμφιλεγόμενη (Johnston & Budsberg 1997). Σε
γενικές γραμμές, η χορήγησή τους από το στόμα δεν
συστήνεται, ενώ κάποιοι προτείνουν τη χρήση τους σε
οξεία εκδήλωση πόνου λόγω της ΟΑ (Henrotin et al.
2005). Αν και δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στον σκύλο, σε
αντίθεση με την ιατρική του ανθρώπου, η ενδοαρθρική
χορήγηση κορτιζόνης βραδείας απορρόφησης, φαίνεται
να μειώνει τη φλεγμονή και να ανακουφίζει από τον
πόνο. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η οξεική
μεθυλοπρεδνιζολόνη (Depo-Medrol, Zoetis, USA) σε
δόση 20 mg, ανά ζώο, ακολουθούμενη από δεύτερη
έγχυση σε 3 εβδομάδες, ή η ακετονική τριαμσινολόνη
(Vetalog, Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., USA)
σε δόση 30 mg ανά ζώο εφάπαξ. Συνήθως τις πρώτες 12
ώρες μετά τη χορήγησή τους τα ζώα δείχνουν ανησυχία. Η
αναλγητική και αντιφλεγμονώδης δράση τους αρχίζει 24
ώρες μετά από τη χορήγησή τους και μπορεί να διαρκέσει
εβδομάδες ή μήνες. Παρ’ όλα αυτά η χορήγησή τους
συνιστάται μόνο σε πολύ προχωρημένα στάδια ΟΑ, όταν
οι άλλες συντηρητικές αγωγές έχουν αποτύχει (Canapp
2010, Innes 2010).

Χονδροπροστατευτικές ουσίες

Μια άλλη κατηγορία ουσιών που χορηγούνται
μόνες τους ή σε συνδυασμό με τα ΜΣΑΦ είναι οι
χονδροπροστατευτικές ουσίες. Η έναρξη της δράσης τους
απαιτεί μεγάλο διάστημα από την έναρξη της χορήγησής
τους. Τα σκευάσματα αυτά δεν έχουν παρενέργειες και
χορηγούνται από το στόμα ως συμπληρώματα διατροφής
ή ως συστατικό της τροφής (τροφοφάρμακα). Σε αυτές
ανήκουν τα ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα, η ταυτόχρονη
παρουσία των οποίων στην τροφή φαίνεται ότι ενισχύει
την αποτελεσματικότητά τους (Canapp 2010). Στην
ίδια κατηγορία ανήκουν και ουσίες που χορηγούνται σε
ενέσιμη μορφή, π.χ. ενδομυϊκά ή ενδοαρθρικά.
Η συνδυασμένη χορήγηση από το στόμα χονδροπροστατευτικών ουσιών, όπως η χαμηλού μοριακού
βάρους θειική χονδροϊτίνη (βασικό δομικό συστατικό
του αρθρικού χόνδρου) και η υδροχλωρική γλυκοζαμίνη

to OA in dogs, which has been associated with a
new molecule, the nerve growth factor (NGF). The
concentration levels of the NGF are increased in the
affected joints, therefore it clearly plays a significant
role in the manifestations of pain, by interacting
with cells and tissues of the affected joint (Isola et
al. 2011).
Monoclonal Anti-NGF antibodies are effective
in eliminating pain, first by reducing the concentration levels of NGF in the joints, and second by
preventing it from binding to specific receptors and
activating them (Isola et al. 2011).
In our country, the first monoclonal antibody
formulation recently became commercially available
(bedinvetmab, Librela, Zoetis, USA), in injectable form. It is administered subcutaneously once
a month and it can be combined with the use of
NSAIDs.

Corticosteroids

The role of corticosteroids in the management of HD
is controversial (Johnston & Budsberg 1997). Oral
use is generally not recommended, whereas some
suggest their use in acute manifestations of pain due
to OA (Henrotin et al. 2005). Although they have not
been sufficiently studied in dogs, compared to human
medicine, the intra-articular injection of slow-release
steroids appears to reduce inflammation and offer
pain relief. For that reason, methylprednisolone
acetate is administered (Depo-Medrol, Zoetis, USA)
at 20 mg per animal followed by a second injection
3 weeks later or triamcinolone acetonide (Vetalog,
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., USA) at 30
mg per animal single dose. There is some discomfort
noted usually in the first 12 hours post injection.
The analgesic and anti-inflammatory effect begins
24 hours post injection and can last for weeks to
months. However, their use is recommended only in
very advanced stages of OA, when other conservative
treatments have failed (Canapp 2010, Innes 2010).

Chondroprotective agents

Another category of agents administered as a single
drug or in combination with NSAIDs are chondroprotective agents. There is an extended period of
time between onset of administration and onset of
action. These agents do not have side effects and
can be orally administered as food supplements or
as a component of the diet (nutraceuticals). They
include ω-3 and ω-6 fatty acids, the simultaneous
inclusion of which in the diet appears to boost their
effectiveness (Canapp 2010). The same category
includes substances that are administered in injectable form, e.g., intramuscular or intra-articular
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(επηρεάζει τον μεταβολισμό των χονδροκυττάρων), έχει
αποδειχθεί in vitro ότι επιβραδύνει την εκφύλιση του
αρθρικού χόνδρου, διεγείρει την παραγωγή πρωτεογλυκανών και έχει ήπια αντιφλεγμονώδη δράση στις
αρθρώσεις (Setnikar et al. 1991, Canapp 2010).
Το υαλουρονικό οξύ είναι συστατικό του αρθρικού
υγρού και συμβάλλει στη λίπανση των αρθρώσεων,
μειώνει την τριβή των ανατομικών δομών τους και
βελτιώνει την κινητικότητά τους. Στη ΔΙ το ιξώδες του
αρθρικού υγρού μειώνεται, επειδή η συγκέντρωση του
υαλουρονικού οξέος είναι κατά 2-3 φορές χαμηλότερη. Το
υαλουρονικό οξύ διατίθεται ως συμπλήρωμα διατροφής,
συνήθως σε συνδυασμό με άλλες χονδροπροστατευτικές
ουσίες, αλλά για πιο άμεση δράση χορηγείται σε
ενέσιμη μορφή ενδοαρθρικά. Προτιμώνται σκευάσματα με υαλουρονικό οξύ μεγάλου μοριακού βάρους (π.χ.
Hylartin V, Zoetis, USA, με ένδειξη για άλογα) (Canapp
2010). Η ενδοαρθρική χορήγηση του τελευταίου, σε τρεις
συνολικά δόσεις των 10 mg ανά εβδομάδα, αναφέρεται
ότι βελτιώνει σημαντικά την κλινική εικόνα των σκύλων
με μέτρια έως ήπια ΟΑ, για χρονικό διάστημα έως και
6 μήνες. Η ενδοαρθρική χορήγηση πρέπει να γίνεται
με το ζώο σε βαθιά ηρέμηση ή γενική αναισθησία και
κάτω από συνθήκες χειρουργικής ασηψίας-αντισηψίας.
Η ενδοαρθρική χορήγηση δεν στερείται επιπλοκών,
καθώς το ζώο μπορεί να παρουσιάσει παροδικό πόνο
και χωλότητα, αλλά και σηπτική αρθρίτιδα (Canapp
2010, Innes 2010).
Η πολυθειική γλυκοζαμινογλυκάνη (PSGAG)
(Adequan Canine, Novartis, USA) χορηγείται ενδομυϊκά
σε δόση 4 mg kg-1 σωματικού βάρους, δύο φορές την
εβδομάδα, για 4 εβδομάδες. Η ουσία αυτή δρα στο
αρθρικό υγρό και στον αρθρικό χόνδρο και θεωρείται ότι
επηρεάζει την εξέλιξη της ΟΑ, διατηρώντας την ιστολογική δομή του χόνδρου, διεγείροντας τη σύνθεση ενδογενούς γλυκοζαμινογλυκάνης από τα χονδροκύτταρα και
αναστέλλοντας τη δράση των καταβολικών ενζύμων που
ελευθερώνονται στη φλεγμονή. Ταυτόχρονα επιτρέπει
στον χόνδρο να συγκρατεί περισσότερο νερό και έτσι
τον καθιστά πιο ανθεκτικό στη διάβρωση. Για βέλτιστα
αποτελέσματα, η PSGAG πρέπει να χρησιμοποιείται
στην αρχή του νοσήματος (Innes 2010).
Άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται στη ΔΙ, έχοντας
χονδροπροστατευτική δράση, είναι το εκχύλισμα από
πράσινα μύδια Νέας Ζηλανδίας και το σκεύασμα
Dasuquin (Nutramax Laboratories, USA) που περιέχει
αβοκάντο και σόγια.
Χρησιμοποιείται επίσης με ενδοαρθρική χορήγηση,
η αλλαντική τοξίνη, καθώς και το αυτόλογο πλάσμα
εμπλουτισμένο σε αιμοπετάλια (PRP) (Canapp 2010,
Innes 2010). Το τελευταίο περιέχει αυξητικούς
παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν με πολλούς τρόπους
στην αναγέννηση και επιδιόρθωση του κατεστραμμένου
χόνδρου και σε πολλές περιπτώσεις δίνει σημαντική
κλινική βελτίωση (Catarino et al. 2020).
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formulations.
The combined oral administration of chondroprotective agents, such as low molecular weight
chondroitin sulphate (basic building block of synovial
cartilage) and glucosamine hydrochloride (affects
chondrocyte metabolism), have been proven in vitro
to delay the degradation of synovial cartilage, to
stimulate the production of proteoglycans and to
have mild anti-inflammatory effect on the joints
(Setnikar et al. 1991, Canapp 2010).
Hyaluronic acid is a component of synovial fluid and contributes to the lubrication of the joints,
reducing friction between anatomic structures and
improving motility. In HD the viscosity of synovial
fluid is reduced, because the concentration level
of hyaluronic acid is 2-3 times lower. Hyaluronic
acid is available as a dietary supplement, usually in
combination with other chondroprotective agents,
but for more immediate onset of action it is administered by intra-articular injection. High molecular
weight hyaluronic acid formulations are preferable
(e.g., Hylartin V, Zoetis, USA, approved for horses)
(Canapp 2010). The intra-articular injection of the
latter, in three doses in total of 10 mg per week have
been reported to significantly improve clinically the
dogs with moderate to mild OA, for a duration of up
to 6 months. The intra-articular injection should be
administered with the animal under deep sedation or
anaesthesia after the site has been surgically scrubbed
and disinfected. Intra-articular administration is not
without complications, considering that the animal
may develop intermittently pain and lameness, as
well as septic arthritis (Canapp 2010, Innes 2010).
Glycosaminoglycan polysulphate (PSGAG) (Adequan Canine, Novartis, USA) is administered by
intramuscular injection at 4 mg kg-1 of body weight,
twice a week, for 4 weeks. This agent acts in the synovial fluid and articular cartilage and is considered
to arrest the development of OA, by preserving the
histological conformation of cartilage, stimulating
the synthesis of endogenous glycosaminoglycan by
chondrocytes, and inhibiting the action of catabolic
enzymes which are released when inflammation is
present. At the same time, it allows cartilage to retain
more water so that it will be more durable against
the formation of erosions. For optimal results, PSGAG should be used at the beginning of the disease
(Innes 2010).
Other agents that are administered in HD with
a chondroprotective effect, include the New Zealand green-lip mussel extract and the formulation
Dasuquin (Nutramax Laboratories, USA) which
contains avocado and soybean.
Moreover, botulinum toxin, as well as autologous
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Εικόνα 3. Αλγόριθμος συντηρητικής
αντιμετώπισης της δυσπλασίας του
ισχίου.

Άλλες τεχνικές

Τα τελευταία χρόνια ερευνάται η χρήση των
βλαστοκυττάρων στη θεραπεία της ΔΙ, χωρίς όμως
να υπάρχει ακόμη επιστημονική τεκμηρίωση για την
αποτελεσματικότητά τους. Παρ’ όλα αυτά πρόκειται για
ένα πολλά υποσχόμενο επιστημονικό πεδίο το οποίο,
σύμφωνα με τη γνώμη των ειδικών, ενδεχομένως σε κάποια
χρόνια να προσφέρει πραγματική συντηρητική θεραπεία
και όχι συμπτωματική αντιμετώπιση της ΔΙ στον σκύλο
(Palmer Ross 2021).
Τέλος, δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι στα πλαίσια
της συντηρητικής αντιμετώπισης της ΔΙ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ο βελονισμός για τον έλεγχο του
πόνου, καθώς και διάφορα πρωτόκολλα φυσικοθεραπείας,
τα οποία χρησιμοποιούνται και κατά τη μετεγχειρητική
αποκατάσταση του ζώου.
Συνοπτικά ο αλγόριθμος της συντηρητικής θεραπείας
για τη ΔΙ παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.

Χειρουργική αντιμετώπιση

Υπενθυμίζεται ότι προσκομίζονται δύο διαφορετικές
ηλικιακές ομάδες ζώων με ΔΙ. Στην πρώτη, περιλαμβάνονται
νεαροί σκύλοι κάτω των 12 μηνών που εμφανίζουν πόνο
και χαλάρωση των ισχίων κατά την κλινική εξέταση,
ενώ συνήθως δεν υπάρχουν ακτινολογικά ευρήματα
εκφυλιστικής νόσου. Ο στόχος της χειρουργικής θεραπείας
σε αυτά τα ζώα είναι να βελτιώσει την εφαρμογή των
αρθρικών επιφανειών του ισχίου, με σκοπό να αποτρέψει
ή να περιορίσει μελλοντικές εκφυλιστικές αλλοιώσεις.
Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν ενήλικοι σκύλοι, συνήθως
άνω των 2 ετών, με συμπτώματα που οφείλονται σε
δευτερογενή εκφυλιστική νόσο του ισχίου, ενώ κατά την

platelet rich plasma (PRP) are administered by
intra-articular injection (Canapp 2010, Innes 2010).
The latter contains growth factors which influence
in various ways the rebirth and reconstruction of
destroyed cartilage and in many cases offer significant clinical improvement (Catarino et al. 2020).

Other techniques

In the previous years the use of stem cells has been
investigated as part of the treatment of HD, however, there has been no scientific evidence thus far
to substantiate any success. Nonetheless, this is a
very promising scientific field which, according to
expert opinion, may in the following years eventually
offer genuine conservative treatment to canine HD
and not merely symptomatic (Palmer Ross 2021).
Finally, it should not be overlooked that in the
plan of care for the conservative management of HD
acupuncture can also play a role in pain reduction,
as well as several physiotherapy protocols, which
are also used in the postsurgical rehabilitation of
the animal patient.
The conservative treatment algorithm is briefly
summarised in Figure 3.

Surgical treatment

As a reminder, two different age groups are presented with HD. The first includes young dogs less
than 12 months of age, with pain and hip laxity
during physical examination, and usually with no
radiological signs of degenerative disease. The aim
of surgical treatment in these dogs is to improve
congruity between the articular surfaces of the hip
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Figure 3. Algorithm for
conservative treatment of hip
dysplasia.

κλινική εξέταση, συνήθως δεν διαπιστώνεται χαλάρωση
της άρθρωσης του ισχίου. Ο στόχος της χειρουργικής
θεραπείας σε αυτή την ομάδα είναι η ανακούφιση από τον
πόνο και η βελτίωση ή αποκατάσταση της κινητικότητας
(Pozzi 2008).
Η ηλικιακή ομάδα από 1 έως 2 ετών συνήθως
δεν προσκομίζεται στον κτηνίατρο και αυτό, διότι η
περιαρθρική ίνωση που δημιουργείται στο ισχίο λόγω
της αστάθειας της άρθρωσης, μειώνει τη χαλαρότητά της
καθώς και τον πόνο, με συνέπεια την προσωρινή βελτίωση
της κλινικής εικόνας, ενώ δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμα, σε
σημαντικό βαθμό, οι εκφυλιστικές εξεργασίες της ΟΑ.
Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορες χειρουργικές τεχνικές, πολλές από τις οποίες έχουν εγκαταλειφθεί, λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος σε βάθος χρόνου ή λόγω υψηλού ποσοστού επιπλοκών. Οι
χειρουργικές τεχνικές κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
τις προληπτικές ή τροποποιητικές της εξέλιξης της νόσου,
τις παρηγορητικές ή ανακουφιστικές και τις σωστικές
(Fitzpatrick 2009).
Προληπτικές ή τροποποιητικές της εξέλιξης της νόσου
τεχνικές
Ηβική συμφυσιόδεση (juvenile pubic symphysiodesis – JPS)
Πρόκειται για μια απλή και αποτελεσματική χειρουργική
τεχνική, η οποία εφαρμόζεται σε νεαρούς αναπτυσσόμενους σκύλους για την πρόληψη της εκδήλωσης της ΔΙ και
συνίσταται στη θερμική καταστροφή και συνεπώς στην
πρώιμη σύγκλειση της ηβικής σύμφυσης. Με την τεχνική αυτή αλλάζει αμφοτερόπλευρα η κλίση της οροφής
της κοτύλης και αυξάνεται η κάλυψη της κεφαλής του
μηριαίου, με σκοπό την αντιμετώπιση της χαλαρότητας
του ισχίου και την πρόληψη της ΟΑ.
Η πύελος του σκύλου αναπτύσσεται συμμετρικά. Μετά
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joints, with the aim to prevent or reduce future
degenerative lesions. The second group usually
includes adult dogs, frequently over 2 years old,
with clinical signs caused by secondary degenerative
hip disease; during physical examination there is
usually no laxity observed in the hip joints. The
aim of surgical treatment in this group is pain relief
and improvement or restoration of limb function
(Pozzi 2008).
The age group of 1 to 2 years old usually are
not presented to a veterinarian and this is because
periarticular fibrosis forming around the hips due
to joint instability reduces laxity as well as pain,
and as a result there is a temporary improvement
of the animals clinically, whereas the degenerative
processes of OA have not yet developed to a clinically significant degree.
Various surgical procedures have been suggested
at times, many of which have been abandoned,
due to unsatisfactory long-term results or due to
high complication rates. Surgical techniques are
classified under three categories: procedures that
prevent or limit disease progression, palliative or
relieving, and salvage procedures (Fitzpatrick 2009).
Procedures that prevent or limit disease
progression
Juvenile pubic symphysiodesis – JPS
This is a simple and effective surgical procedure,
which is performed on young growing dogs in order
to prevent the progression of HD and it consists of
thermal necrosis and therefore premature closure
of the growth plate of the pubic symphysis. With
this procedure, there is a bilateral alteration in the
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Εικόνα 4. Σχηματική αναπαράσταση της ανάπτυξης της πυέλου, μετά τη θερμική νέκρωση
των χονδροβλαστών της ηβικής σύμφυσης.
(κόκκινες τελείες: ηβική σύμφυση, μπλε βέλη: τμήμα αναστολής ανάπτυξης πυέλου, πράσινα
βέλη: τμήμα ανάπτυξης πυέλου, πορτοκαλί βέλη: έξω στροφή κοτύλης).

Figure 4. Schematic representation of pelvic development after thermal necrosis of pubic
germinal chondrocytes.
(red dots: pubic symphysis, blue arrows: pelvic growth inhibition segment, green arrows:
pelvic growth segment, orange arrows: lateral rotation of the dorsal acetabular rims).

όμως τη χειρουργικά προκαλούμενη θερμική νέκρωση
των χονδροβλαστών της ηβικής σύμφυσης, αναστέλλεται
η ανάπτυξη του οπίσθιου κλάδου του ηβικού οστού. Το
γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη φυσιολογική ανάπτυξη
του ραχιαίου τμήματος της πυέλου, οδηγεί σε στροφή
προς τα έξω του ραχιαίου χείλους της κοτύλης (Εικόνα 4).
Θεμελιώδη σημασία για την επιτυχία της επέμβασης
έχει η ορθή επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων, η οποία
γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
α. Ηλικία του ζώου. Η διάγνωση της ΔΙ πρέπει να
γίνεται στην ηλικία των 15-16 εβδομάδων ώστε η JSP
να πραγματοποιείται σε αυτή των 16-18 εβδομάδων της
ηλικίας του σκύλου. Συνεπώς, η ενημέρωση των ιδιοκτητών
των σκύλων που ανήκουν στις φυλές με προδιάθεση για
ΔΙ, για το νόσημα και την επέμβαση αυτή, πρέπει να
γίνεται κατά την προσκόμιση του ζώου στο ιατρείο για
τους πρώτους εμβολιασμούς.
β. Κλινική εξέταση. Περιλαμβάνει την επισκόπηση
του τρόπου βάδισης και τροχασμού του ζώου για την
εκτίμηση της ύπαρξης χωλότητας (σχετικά σπάνιο για
ζώα αυτής της ηλικίας) και υπό γενική αναισθησία τη
δοκιμή Ortolani και τον υπολογισμό της γωνίας ανάταξης
του υπεξαρθρήματος (AR) και της γωνίας πρόκλησης
υπεξαρθρήματος (AS).
γ. Ακτινολογική εξέταση. Συνίσταται στη λήψη
ακτινογραφημάτων των ισχίων σε διάφορες προβολές,
όπως:
i. Συμμετρική κοιλιορραχιαία προβολή της πυέλου με
τα οπίσθια άκρα σε έκταση.
ii. Κοιλιορραχιαία προβολή της πυέλου με δυναμική
εξώθηση των κεφαλών των μηριαίων από τις κοτύλες
(PennHIP).
iii. Ραχιαιοκοιλιακή προβολή του ραχιαίου χείλους της
κοτύλης (DAR).

angle of the acetabular fossa, thereby increasing
coverage over the femoral heads, with the aim of the
management of hip laxity and the prevention of OA.
Growth of the canine pelvis is symmetrical.
However, after the surgically induced thermal
necrosis of germinal chondrocytes of the pubic
symphysis, the growth of the caudal segment of
the pubic bone is arrested. This fact, in combination with normal growth in the dorsal segment of
the pelvis, leads to lateral rotation of the dorsal
acetabular rims (Figure 4).
In order for the procedure to succeed, it is of
paramount importance to properly select the right
candidates, which is done based on the following
criteria:
a. Age of dogs. Diagnosis of HD should be established at the age of 15-16 weeks, so that JSP can
be performed when the dogs are 16-18 weeks old.
Therefore, the owners of dogs of breeds predisposed
to HD should be performed about the disorder and
this procedure, when the dog is admitted to the
practice for the first vaccinations.
b. Physical examination. This includes visual
gait assessment of the dog at both walk and trot in
order to detect lameness (relatively uncommon for
dogs this age) and the Ortolani test under anaesthesia, and by calculating the angle of reduction of
subluxation (AR) and the angle of subluxation (AS).
c. Radiographic examination. It is recommended to obtain radiographs of the hip joints in several
projections, including:
i. Symmetric ventrodorsal projection of the pelvis
with hind limbs extended.
ii. Ventrodorsal projection of the pelvis with
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Πίνακας 2. Εκτίμηση του βαθμού βαρύτητας της δυσπλασίας του ισχίου για την εφαρμογή ηβικής συμφυσιόδεσης
(Vezzoni 2007).
Βαθμός βαρύτητας

AR

AS

DI

DARA

Θέση κέντρου κεφαλών μηριαίου

α

Μικρός

15°- 25°

0°- 5°

0,4 - 0,6

7°- 10°

Εξωτερικά του ΡΧΚ 1 mm

β

Μεσαίος

26°- 35°

6°- 10°

0,61 - 0,75

7°- 12°

Εξωτερικά του ΡΧΚ 2 mm

γ

Μεγάλος

36°- 45°

11°- 15°

0,76 - 0,9

10°- 12°

Εξωτερικά του ΡΧΚ 2-3 mm

AR: angle of reduction (γωνία ανάταξης υπεξαρθρήματος)
AS: angle of subluxation (γωνία υπεξαρθρήματος)
DI: distraction index (δείκτης εξώθησης)
DARA: dorsal acetabular rim angle (γωνία ραχιαίου χείλους κοτύλης)
ΡΧΚ: ραχιαίο χείλος κοτύλης

Πίνακας 3. Πρόγνωση της ηβικής συμφυσιόδεσης ανάλογα με τις προεγχειρητικές μετρήσεις (Vezzoni 2007).
Πρόγνωση

Ortolani

AR

AS

KΚM

DI

DARA

Εξαιρετική

Θετικό

15°- 25°

0°- 5°

Εξωτερικά του ΡΧΚ < 1 mm

0,4 - 0,6

7°- 10°

Καλή έως επιφυλακτική

Θετικό

26°- 35°

6°- 10°

Εξωτερικά του ΡΧΚ 1-2 mm

0,61 - 0,75

11°- 12°

Κακή

Θετικό

36°- 45°

11°- 15°

Εξωτερικά του ΡΧΚ > 2 mm

> 0,75

> 12°

AR: angle of reduction (γωνία ανάταξης υπεξαρθρήματος)
AS: angle of subluxation (γωνία υπεξαρθρήματος)
DI: distraction index (δείκτης εξώθησης)
DARA: dorsal acetabular rim angle (γωνία ραχιαίου χείλους κοτύλης)
ΡΧΚ: ραχιαίο χείλος κοτύλης
ΚΚΜ: κέντρο κεφαλής μηριαίου

Με την πρώτη υπολογίζεται η απόσταση του κέντρου
της κεφαλής του μηριαίου από το ραχιαίο χείλος της
κοτύλης, ενώ η μέτρηση της γωνίας Norberg, η οποία
χρησιμοποιείται συχνότατα στα ενήλικα ζώα, έχει ελάχιστη
διαγνωστική αξία. Με τη δεύτερη υπολογίζεται ο δείκτης
εξώθησης (DI) και με την τρίτη εκτιμάται η κλίση του
ραχιαίου χείλους της κοτύλης. Από τις προβολές αυτές,
η δεύτερη έχει τη μεγαλύτερη διαγνωστική αξία για την
εφαρμογή της JPS. Στη συνέχεια και με βάση αυτά τα
στοιχεία, εκτιμάται ο βαθμός σοβαρότητας του νοσήματος
και το πιθανό αποτέλεσμα της επέμβασης σύμφωνα με
τους Πίνακες 2 και 3, αντίστοιχα.
Τεχνική (σύμφωνα με τη δική μας τροποποίηση για
ευκολότερη εφαρμογή στην κλινική πράξη). Με το ζώο σε
ύπτια κατάκλιση, εκτελείται τομή του δέρματος μήκους
3-5 cm κοιλιακά της ηβικής σύμφυσης και στο οπίσθιο
τμήμα της κοιλιακής χώρας. Μετά τον διαχωρισμό του
υποδόριου ιστού, διενεργείται μικρής έκτασης οπίσθια
λαπαροτομή για την εισαγωγή ξύλινου γλωσσοπίεστρου
στην πυελική κοιλότητα και στη ραχιαία επιφάνεια της
ηβικής σύμφυσης, που θα χρησιμεύσει στην προστασία
των ενδοπυελικών οργάνων από τη διαθερμία. Ύστερα
από μικρής έκτασης ανύψωση των μυών από την κοιλιακή
επιφάνεια της ηβικής σύμφυσης, που αντιστοιχεί στο 1/2
έως 2/3 του πρόσθιου τμήματος της ηβοϊσχιακής σύμφυσης
και αποτελείται από χόνδρινο ιστό, πραγματοποιείται
καυτηριασμός της με τη χρήση μονοπολικής διαθερμίας
ρυθμισμένης σε ισχύ 40-50 Watt. Το ηλεκτρόδιο της διαθερμίας εισάγεται σε όλο το πάχος της σύμφυσης (μέχρι
το γλωσσοπίεστρο) και σε διαδοχικά σημεία ανά 2 mm.
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dynamic forces placed on the femoral heads to
drive them from the acetabulae (PennHIP view).
iii. Dorsoventral projection of the dorsal acetabular
rims (DAR).
With the first projection, the distance is
measured between the centre of the femoral head
and the dorsal acetabular rim, whereas measuring
the Norberg angle, which is more often used in adult
dogs, has minimal diagnostic value. With the second
projection the distraction index (DI) is calculated
and with the third the position of the dorsal acetabular rim is assessed. Out of these projections, it
is the second that is of highest diagnostic value in
order to perform JPS. Then, based on these measurements, the degree of severity of the dysplasia is
estimated and the potential result of the procedure
can be evaluated according to the Tables 2 and 3,
respectively.
Surgical technique (according to our modifications for easier application in the clinical setting).
With the animal in dorsal recumbency, a ventral
midline incision extending 3-5 cm is made over
the pubic symphysis, at the caudal aspect of the
abdomen. The subcutaneous and fascial tissues
are dissected, and a small caudal laparotomy is
performed in order to introduce a wooden spatula
in the pelvic cavity and the dorsal aspect of the
pubic symphysis, which will protect soft tissue
structures in the pelvis from the electrocautery.
A small elevation of the muscles from the ventral

Treatment of canine hip dysplasia
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Table 2. Estimating the degree of severity of hip dysplasia in order to perform juvenile pubic symphysiodesis
(Vezzoni 2007).
Degree of severity

AR

AS

DI

DARA

Centre of the femoral head

a

Minor

15°- 25°

0°- 5°

0.4 - 0.6

7°- 10°

Over DAR laterally 1 mm

b

Intermediate

26°- 35°

6°- 10°

0.61 - 0.75

7°- 12°

Over DAR laterally 2 mm

c

Major

36°- 45°

11°- 15°

0.76 - 0.9

10°- 12°

Over DAR laterally 2-3 mm

AR: angle of reduction of subluxation
AS: angle of subluxation
DI: distraction index
DARA: dorsal acetabular rim angle
DAR: dorsal acetabular rim

Table 3. Prognosis of juvenile pubic symphysiodesis according to preoperative measurements (Vezzoni 2007).
Prognosis

Ortolani

AR

AS

CFH

DI

DARA

Excellent

Positive

15°- 25°

0°- 5°

Over DAR laterally < 1 mm

0.4 – 0.6

7°- 10°

Good to guarded

Positive

26°- 35°

6°- 10°

Over DAR laterally 1-2 mm

0.61 – 0.75

11°- 12°

Poor

Positive

36°- 45°

11°- 15°

Over DAR laterally > 2 mm

> 0.75

> 12°

AR: angle of reduction
AS: angle of subluxation
DI: distraction index
DARA: dorsal acetabular rim angle
DAR: dorsal acetabular rim
CFH: centre of the femoral head

Κάθε σημείο της καυτηριάζεται για 10 sec πατώντας
το κουμπί της ηλεκτροπηξίας (coagulation) (Εικόνα 5).
Για την αποφυγή εγκαύματος στο σημείο επαφής της
γείωσης της διαθερμίας με το δέρμα της οσφύος του ζώου,
η γείωση πρέπει να καλύπτεται με μεγάλη ποσότητα
γέλης. Η σύγκλειση του χειρουργικού τραύματος γίνεται
κατά τα γνωστά. Μετεγχειρητικές επιπλοκές συνήθως
δεν διαπιστώνονται, εκτός ίσως από κάποια παρουσία
οιδήματος στην περιοχή. Το αποτέλεσμα της επέμβασης
ελέγχεται ακτινολογικά ύστερα από 12-14 μήνες.
Εκτιμάται ότι η JPS, μετά από ενδελεχή προεγχειρητική
εκτίμηση και μέσα σε συγκεκριμένα όρια, είναι μια ασφαλής
και αποτελεσματική χειρουργική τεχνική για την πρόληψη
της εκδήλωσης της ΔΙ. Η JPS, εφόσον χρειαστεί, δεν
αποκλείει τη μελλοντική λήψη πρόσθετων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ΔΙ (Manley et al. 2007, Vezzoni 2007).
Τριπλή πυελική οστεοτομή (triple pelvic osteotomy - TPO)
Η TPO είναι μια τεχνικά απαιτητική επέμβαση και σκοπός
της είναι να εξαλείψει το υπεξάρθρημα του ισχίου πριν από
την εμφάνιση δευτερογενών εκφυλιστικών αλλοιώσεων.
Αυτό επιτυγχάνεται με την περιστροφή της κοτύλης σε
θέση που να προσφέρει πλήρη κάλυψη στην κεφαλή του
μηριαίου, ώστε να αυξηθεί το εμβαδό των αρθρούμενων
επιφανειών του ισχίου και οι δυνάμεις που αναπτύσσονται
κατά τη φάση της φόρτισης του άκρου να κατανέμονται
ομαλά σε όλη την αρθρική επιφάνεια της κοτύλης. Το
γεγονός αυτό αυξάνει τη σταθερότητα της άρθρωσης
και προλαμβάνει τη δημιουργία ΟΑ.
Η επιλογή των υποψηφίων βασίζεται, όπως και στην

surface of the pubic symphysis is applied, corresponding to 1/2 up to 2/3 of the cranial segment of
the pubic symphysis which is comprised of cartilage,
and thermal necrosis is applied to the symphyseal
cartilage by monopolar electrocautery, pre-set at
40-50 Watt. The electrocautery electrode is inserted
into the full thickness of the symphysis (up to the
spatula) in consecutive intervals every 2 mm. Every
entry point is cauterised for 10 sec by pressing the
electrocautery button in coagulation mode (Figure 5). In order to prevent a thermal burn on the
point of contact of the electrocautery grounding
plate with the skin of the lumbar area, the grounding plate should be covered with a large amount
of gel. Incision is closed routinely. Postoperative
complications are not usually noted, except for the
development of oedema on the surgical site. The
effect of the procedure is evaluated radiographically
12-14 months later.
It is considered that JPS, after extensive preoperative assessment and within certain limitations,
is a safe and effective surgical procedure in order
to prevent HD. When JPS is required, it does not
exclude any further steps of HD management (Manley et al. 2007, Vezzoni 2007).
Triple pelvic osteotomy - TPO
TPO is a technically demanding procedure intended to eliminate hip subluxation prior to the
development of secondary degenerative lesions.
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Εικόνα 5. Καυτηριασμός της ηβικής σύμφυσης (προσωπικό αρχείο συγγραφέα ΑΚ).

Figure 5. Cauterization of the pubic symphysis (personal file of the author AK).

προηγούμενη τεχνική, στην ηλικία του ζώου, στα κλινικά
ευρήματα και στην ακτινολογική εξέταση. Κατάλληλα
για την πραγματοποίηση της επέμβασης είναι νεαρά ζώα
ηλικίας 5-12 μηνών, τα οποία πάσχουν από ΔΙ, με καθόλου
ή ελάχιστα ακτινολογικά ευρήματα εκφυλιστικής νόσου
και σχετικά επαρκή κάλυψη της κεφαλής του μηριαίου
από την κοτύλη. Ο ακτινολογικός έλεγχος περιλαμβάνει
τη λήψη ακτινογραφημάτων των ισχίων σε διάφορες
προβολές, όπως:
α) Συμμετρική κοιλιορραχιαία προβολή της πυέλου με τα
οπίσθια άκρα σε έκταση, για τον έλεγχο της παρουσίας
εκφυλιστικών αλλοιώσεων και τη μέτρηση της γωνίας
Norberg και
β) Ραχιαιοκοιλιακή προβολή του ραχιαίου χείλους της
κοτύλης (DAR), για τη μέτρηση της κλίσης του.
Οι τιμές των μετρούμενων γωνιών με βάση τις οποίες
ενδείκνυται η εφαρμογή της TPO είναι για τη γωνία
ανάταξης υπεξαρθρήματος (AR) 20°- 40°, για τη γωνία
πρόκλησης υπεξαρθρήματος (AS) 10°-30° και για τη γωνία
DAR 8°-20°. Η γωνία Norberg έχει κυρίως προγνωστικό
χαρακτήρα και συγκεκριμένα όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο
καλύτερη είναι η μετεγχειρητική έκβαση.
Τεχνική [κατά Slocum & Slocum (1998), ελαφρά τροποποιημένη από τους συγγραφείς]. Στην TPO γίνεται
χειρουργική προσπέλαση της πυέλου σε τρία ομόπλευρα
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This is accomplished by rotating the acetabulae at
an angle which offers full coverage over the femoral
head, in order to increase the area of the articulating
surfaces of the hip joint and to distribute the forces
applied to the hind limbs during the load bearing
phase evenly to the entire articulating surface of
the acetabulum. This increases joint stability and
prevents the manifestation of OA.
The selection of candidates is based on age,
clinical signs and radiographic evaluation, just like in
the previous procedure. Appropriate candidates in
order to perform the procedure are young dogs 5-12
months of age, which are affected by HD without
any or minimal radiographic findings of degenerative disease and relatively sufficient coverage
of the femoral head by the acetabulum. During
radiological evaluation, radiographs are obtained
in various projections, such as:
a) Symmetric ventrodorsal projection of the pelvis
with hind limbs extended, in order to search for
degenerative lesions and measure the Norberg
angle, and
b) Dorsoventral projection of the dorsal acetabular
rim (DAR), in order to measure its slope.

Treatment of canine hip dysplasia
Title

Εικόνα 6. Σχηματική παράσταση των τομών στην Τριπλή Πυελική Οστεοτομή και η έξω
στροφή της κοτύλης (πορτοκαλί βέλος).

Figure 6. Schematic representation of incisions in the Triple Pelvic Osteotomy and the lateral
rotation of the dorsal acetabular rim (orange arrow).

σημεία και η περιστροφή της κοτύλης στη νέα θέση
της πραγματοποιείται ύστερα από μερική οστεκτομή
του ηβικού οστού, οστεοτομή του ισχιακού οστού και
οστεοτομή του λαγονίου οστού (Εικόνα 6).
Η επέμβαση ξεκινά με την οστεκτομή του ηβικού
οστού. Το σύστοιχο οπίσθιο άκρο συγκρατείται σε
απαγωγή και εκτελείται τομή του δέρματος μήκους 5-6
cm, ακριβώς πάνω από το ηβικό οστό, κάθετη προς τον
επιμήκη άξονα του ζώου και ανάμεσα στον κτενίτη και
τον ισχνό μυ. Ο κτενίτης διαχωρίζεται από τους γύρω
ιστούς και διατέμνεται η έκφυσή του από το ηβικό οστό,
ώστε να γίνει εμφανής η κοιλιακή μοίρα του οστού. Με τη
βοήθεια παλίνδρομου πριονιού ή οστεοτόμου και σφυριού,
αφαιρείται τμήμα του ηβικού οστού μήκους 1-2 cm, το
οποίο διατηρείται κατάλληλα ώστε να χρησιμοποιηθεί
ως μόσχευμα κατά την οστεοσύνθεση του λαγονίου, στη
συνέχεια της επέμβασης. Απαιτείται μεγάλη προσοχή για
να αποτραπεί η κάκωση των αγγείων και των νεύρων της
περιοχής και ειδικά του θυροειδούς νεύρου, το οποίο
διέρχεται κεφαλικά του θυροειδούς τρήματος. Ύστερα
από τη συρραφή του χειρουργικού τραύματος ακολουθεί
η δεύτερη φάση της επέμβασης, δηλαδή η οστεοτομή του
ισχιακού οστού.
Η τομή του δέρματος γίνεται ακριβώς πάνω από το
ισχιακό όγκωμα και κάθετα προς αυτό, σε μήκος 5-6 cm.
Στη συνέχεια αποκολλάται ο έσω θυροειδής μυς από
τη ραχιαία επιφάνεια του ισχιακού οστού, καθώς και οι
ημιμεμβρανώδης και τετράγωνος μύες από την κοιλιακή
επιφάνειά του και αποκαλύπτεται το θυροειδές τρήμα.
Με τη χρήση παλίνδρομου πριονιού ή οστεοτόμου Gigli
εκτελείται οστεοτομή στο ισχιακό οστό παράλληλα προς
τον επιμήκη άξονα του ζώου. Εκατέρωθεν αυτής και σε
απόσταση 5 mm από το ισχιακό όγκωμα, διανοίγονται
δύο οπές στο ισχιακό οστό και τοποθετείται μεταλλικό

The values of the measured angles based on
which performing TPO is indicated should be for
the angle of reduction of subluxation (AR) equal to
20°- 40°, for the angle of subluxation (AS) equal to
10°-30° and for the DAR angle equal to 8°-20°. The
Norberg angle mainly has prognostic value and in
particular, the wider it is the better the postoperative
outcome will be.
Procedure [according to Slocum & Slocum
(1998), minimally modified by the authors]. In TPO
the surgical approach of the pelvis is through three
unilateral sites and rotation of the acetabulum to its
new position is performed after partial osteotomy
of the pubis, the ischium and the ilium (Figure 6).
The procedure begins with pubic osteotomy.
Τhe corresponding hind limb is abducted and an
incision is made through the skin, 5-6 cm in length,
right over the pubis, vertical to the longitudinal
axis of the dog and between the pectineus and
gracilis muscle. The pectineus is isolated from the
surrounding tissues and its insertion in the pubis
is resected, in order to reveal the ventral aspect of
the bone. With the aid of an oscillating saw or an
osteotome and hammer, part of the pubis 1-2 cm in
length is removed, which is properly preserved so
that it can be used as a bone graft during iliac fixation, in the next stage of the procedure. Great care
is demanded in order to prevent damaging of the
blood vessels and nerves of the area and especially
the obturator nerve, which passes dorsally through
the obturator foramen. Closure of the surgical site
is followed by the second stage of the procedure,
i.e., pubic osteotomy.
The skin incision is made exactly over the ischial
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Εικόνα 7. Σχηματική παράσταση οστεοτομής λαγονίου (κόκκινη
γραμμή), κάθετη στη γραμμή η οποία φέρεται από την άνω
επιφάνεια του ισχιακού ογκώματος προς το όριο του κάτω τρίτου
της λαγόνιας ακρολοφίας (μαύρη διακεκομμένη γραμμή).

Εικόνα 8. Μεταλλική πλάκα TPO (30ο, R).
Figure 8. Metal plate TPO (30ο, R).

Figure 7. Schematic of a pelvic osteotomy (red line),
perpendicular to the line drawn from the upper surface of the
ischiatic tuber to the border of the lower third of the iliac crest
(black dashed line).

ράμμα, το οποίο όμως δεν σφίγγεται, ενώ το χειρουργικό
τραύμα παραμένει ανοικτό μέχρι την ολοκλήρωση της
επόμενης φάσης της επέμβασης.
Ύστερα από έξω προσπέλαση του λαγονίου οστού και
την αποκόλληση των γλουτιαίων μυών από το σώμα και
την κάτω- πρόσθια μοίρα της πτέρυγας του λαγονίου, με
τη βοήθεια παλίνδρομου πριονιού εκτελείται οστεοτομή
του λαγονίου στον αυχένα του, ακριβώς πίσω από την
ιερολαγόνια άρθρωση. Η οστεοτομή πρέπει να είναι κάθετη
στο οβελιαίο επίπεδο και τη γραμμή, η οποία φέρεται από
την άνω επιφάνεια του ισχιακού ογκώματος προς το όριο
του κάτω τρίτου της λαγόνιας ακρολοφίας (Εικόνα 7). Με
αυτόν τον τρόπο, το τμήμα της πυέλου που περιέχει την
κοτύλη ελευθερώνεται και με τη βοήθεια οστεολαβίδων
περιστρέφεται στη νέα θέση του και σταθεροποιείται
με ειδικά σχεδιασμένη πλάκα οστεοσύνθεσης, η οποία
τοποθετείται στο σώμα του λαγονίου (Εικόνα 8). Η γωνία
περιστροφής της κοτύλης εξαρτάται από τον βαθμό του
υπεξαρθρήματος και υπολογίζεται από τον μέσο όρο της
AR και της AS. Συνήθως, αυτή είναι 5° - 10° μικρότερη
από την AR. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση οι
πλάκες που χρησιμοποιούνται να μην περιστρέφουν την
κοτύλη περισσότερο από 20°-30°, διότι έχει αποδειχθεί
ότι η μεγαλύτερη περιστροφή δεν προσφέρει ευρύτερη
κάλυψη της κεφαλής του μηριαίου, ενώ αντίθετα περιορίζει
το εύρος της απαγωγής του άκρου. Στη συνέχεια,
συρράπτεται η χειρουργική τομή του λαγονίου κατά
στρώματα, σφίγγεται το σύρμα που είχε προ-τοποθετηθεί
στο ισχιακό οστό και συρράπτεται η τομή στην περιοχή
του ισχιακού ογκώματος (Εικόνα 9).
Η μετεγχειρητική αγωγή περιλαμβάνει περιορισμό της
κινητικής δραστηριότητας του σκύλου για 10 ημέρες και
στη συνέχεια ελεγχόμενη άσκηση (περίπατος με κοντό
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tuberosity and vertical to its axis, 5-6 cm in length.
Then the obturator internus muscle is detached
from the dorsal aspect of the ischium, as well as
the semimembranosus and the quadratus femoris
muscles from the ventral aspect and the obturator
foramen is revealed. With the aid of an oscillating
saw or a Gigli osteotome, osteotomy of the ischium
is performed parallel to the longitudinal axis of
the animal. To each side of the osteotomy and at 5
mm distance from the ischial tuberosity, two holes
are drilled into the ischium and metallic sutures
are inserted, which are not tightened, whereas the
surgical site is not closed until the completion of
the next part of the procedure.
With a lateral approach of the ilium and the
resection of gluteus muscles from the body of the
ilium and the ventral-rostral segment of the gluteal
surface of the ilium, with an oscillating saw, iliac
osteotomy is performed at the neck, directly behind
the sacroiliac joint. Osteotomy should be perpendicular to the sagittal plane and the line, which passes
through the dorsal segment of the ischial tuberosity
is directed toward the edge of the bottom third of
the iliac crest (Figure 7). With this method, the
section of the pelvis which includes the acetabulum
is exposed and with the aid of bone holding forceps, it is rotated to the new position and fixed in
place with a specially designed osteosynthesis plate,
which is placed on the body of the ilium (Figure
8). The rotation angle of the acetabulum depends
on the severity of subluxation and is calculated by
the average of the AR and AS. Usually, this equals
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Εικόνα 9. Ακτινολογικό αποτέλεσμα TPO (προσωπικό αρχείο ΑΚ).

Εικόνα 10. Μεταλλική πλάκα DPO (25ο, L).

Figure 9. TPO post-op x-ray (personal file of the author AK).

Figure 10. Metal plate DPO (25ο, L).

λουρί) για 6 εβδομάδες. Επιπλοκές που θα μπορούσαν να
υπάρξουν είναι η χαλάρωση των υλικών οστεοσύνθεσης και
η κάκωση του ισχιακού και του θυροειδούς νεύρου (Slocum
B & Slocum TD 1998). Σε περίπτωση αμφοτερόπλευρης
νόσου, το ετερόπλευρο άκρο μπορεί να χειρουργηθεί 4-6
εβδομάδες μετά το πρώτο.
Τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί μια παραλλαγή
της TPO, η διπλή πυελική οστεοτομή (double pelvic
osteotomy - DPO), η οποία έχει τις ίδιες ενδείξεις με την
TPO. Η διαφορά της συνίσταται στην παράληψη του
δευτέρου σταδίου της χειρουργικής επέμβασης, δηλαδή
της οστεοτομής του ισχιακού οστού και στην υποχρεωτική
χρήση πλάκας με ασφαλιζόμενους κοχλίες (Εικόνα 10).
Έτσι μειώνεται ο χρόνος της χειρουργικής επέμβασης
και επιβαρύνεται λιγότερο το ζώο, ενώ η μετεγχειρητική
φάση εξελίσσεται ομαλότερα. Συνήθως εφαρμόζεται σε
ζώα ηλικίας 5-8 μηνών, διότι τα οστά της πυέλου είναι
πιο εύπλαστα (Vezzoni et al. 2010).

Άλλες χειρουργικές τεχνικές

Στην κατηγορία των προληπτικών χειρουργικών τεχνικών
ανήκουν και η διατροχαντήρια οστεοτομή του μηριαίου,
η επιμήκυνση του αυχένα της κεφαλής του μηριαίου και
η αρθροπλαστική του ραχιαίου χείλους της κοτύλης.
Οι τεχνικές αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν,
αλλά πλέον χρησιμοποιούνται σπάνια, καθώς σε βάθος
χρόνου τα αποτελέσματά τους κρίθηκαν μη ικανοποιητικά
(Anderson 2010).
Παρηγορητικές ή ανακουφιστικές τεχνικές
Οι τεχνικές αυτές εφαρμόζονται όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, όπως οικονομικοί και διαχειριστικοί (π.χ.
έλλειψη χρόνου του ιδιοκτήτη, αδυναμία μετεγχειρητικής
υποστήριξης του ζώου). Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης

5° - 10° less than the AR. In recent years, there is a
preference for selected plates to avoid rotating the
acetabulum more than 20°-30°, because it has been
proven that increased rotation does not offer more
extensive coverage of the femoral head, whereas
it limits the range of limb abduction. Afterward,
there is layered closure of the ilium surgical site,
tightening of the wire that was placed previously
through the ilium and the incision at the level of
the ischial tuberosity is sutured (Figure 9).
Postsurgical care includes limiting the dog’s
physical activity for 10 days and then controlled
exercise (walk on a short leash) for 6 weeks. Potential
complications include loosening of the osteosynthesis and damage to the sciatic and obturator nerve
(Slocum B & Slocum TD 1998). In cases of bilateral
disease, the contralateral limb can undergo surgery
in 4-6 weeks after the first.
In recent years, a modification of TPO has been
suggested, the double pelvic osteotomy - DPO,
which has the same indications as TPO. The difference between the two is that the second stage
of the procedure is omitted, i.e., the osteotomy of
the ischium, and the mandatory use of a bone plate
with locking bone screws (Figure 10). Therefore,
the overall procedure time is reduced and with a
less negative impact on the animal, with a smoother
post-surgical recovery phase. It is usually performed
on dogs 5-8 months old, because the pelvic bones
are more pliable (Vezzoni et al. 2010).

Other surgical procedures

The category of prophylactic surgical procedures
includes femoral trochanteric osteotomy, femo-
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Εικόνα 11. Σχηματική παράσταση της μεταφοράς της ισχύος του
κτενίτη μυός διαμέσου του μηριαίου στο ισχίο.

του ζώου πρέπει να ενημερωθεί ότι με τις τεχνικές αυτές
η βελτίωση της κλινικής εικόνας του ζώου συνήθως είναι
προσωρινή.

Μυεκτομή του κτενίτη μυός

Η τεχνική αυτή αποσκοπεί στην ανακούφιση από τον
πόνο που προκαλείται, όταν από τη σύσπαση του κτενίτη
μυός (προσαγωγός), η ισχύς του μεταφέρεται διαμέσου
του μηριαίου στο ισχίο και ωθεί την κεφαλή του μηριαίου
προς τα έξω και ραχιαία, με τελικό αποδέκτη της δύναμης
αυτής το ραχιαίο χείλος της κοτύλης (Εικόνα 11). Με την
παύση της λειτουργίας του κτενίτη μυός που επέρχεται
ύστερα από τη επέμβαση αυτή, η κεφαλή του μηριαίου
εδράζεται βαθύτερα στην κοτύλη. Έτσι αυξάνεται το εμβαδό
επαφής των αρθρικών επιφανειών του ισχίου, γεγονός που
συντελεί στην ομαλότερη κατανομή των δυνάμεων που
ασκούνται στη άρθρωση. Ωστόσο, επειδή η άρθρωση του
ισχίου εξακολουθεί να είναι ασταθής, η εξέλιξη της ΟΑ δεν
αναχαιτίζεται και σε διάφορο χρόνο ο πόνος επιστρέφει.
Συνεπώς, τα πιθανά θετικά αποτελέσματα της επέμβασης
κρίνονται παροδικά, γεγονός που κάνει τη μυεκτομή του
κτενίτη μυός να έχει περιορισμένη αξία στην αντιμετώπιση
της ΔΙ.
Τεχνική. Η προσπέλασή της είναι η ίδια με αυτή της
πρώτης φάσης της TPO και ακολουθεί η μυεκτομή του
κτενίτη μυός, η οποία προτιμάται σε σχέση με τη μυοτομή,
την τενοντοτομή ή την τενοντεκτομή του που επίσης
περιγράφονται (Wallace 1971).

Απονεύρωση της κοτύλης

Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει την αφαίρεση του περιοστέου
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Figure 11. Schematic representation of the transfer of power of the
pectineus muscle through the femur to the hip.

ral neck lengthening and dorsal acetabular rim
arthroplasty. These techniques have been used
in the past, however nowadays they are rarely
performed, considering that on a long-term basis
their results were deemed to be unsatisfactory
(Anderson 2010).
Palliative relief or salvage procedures
These procedures are performed when particular
reasons apply, either financial or of management
(e.g., lack of free time on the owner’s side, inability
for post-surgical care and support). Whatever the
case may be, the owner must be informed about
the fact that with these procedures any improvement in clinical signs is usually temporary.

Pectineal myectomy

This technique aims in relieving pain caused from
the contraction of the pectineus muscle, the forces
of which are relayed to the hip through the femoral bone and drive the femoral head laterally
and dorsally, and finally these forces are applied
to the dorsal acetabular rim (Figure 11). When
the pectineus muscle function ceases due to this
procedure, the femoral head settles deeper into
the acetabulum. Therefore, the contact surface of
the articular surfaces of the hip joint is increased,
a fact which contributes to the smoother distribution of forces exerted on the joint. However,
because instability remains in the hip joints, the
progress of OA is not hindered and pain returns

Treatment of canine hip dysplasia
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Εικόνα 12. Στην απονεύρωση της κοτύλης η αφαίρεση του περιοστέου
του ραχιαίου χείλους της κοτύλης γίνεται κατά μήκος της κόκκινης και
της πράσινης γραμμής.

Figure 12. In acetabular denervation, the periosteum of the dorsal
acetabular rim is removed along the red and green line.

του ραχιαίου χείλους της κοτύλης, με τη βοήθεια
κοχλιαρίου απόξεσης (Εικόνα 12). Καταστρέφοντας τις
αισθητικές νευρικές απολήξεις του πρόσθιου γλουτιαίου
και του ισχιακού νεύρου, επιτυγχάνεται άμεση μερική ή
πλήρης αναλγησία της κοτύλης, ανακούφιση από τον
πόνο και βελτίωση της κλινικής εικόνας του ζώου. Τα
αποτελέσματα της επέμβασης, αν και εντυπωσιακά, είναι
τις περισσότερες φορές παροδικά και απρόβλεπτα (Kinzel
et al. 2002).
Σε αμφότερες τις παραπάνω τεχνικές, εφόσον
απαιτείται, η επέμβαση γίνεται ταυτόχρονα και στα δύο
ισχία. Η μετεγχειρητική αγωγή τους δεν διαφέρει από
αυτή μιας απλής χειρουργικής επέμβασης.
Σωστικές τεχνικές
Σε αυτές τις τεχνικές θα καταφύγει ο χειρουργός, όταν
τα ευρήματα από τη διαγνωστική διερεύνηση του
ζώου αποκλείουν την πιθανότητα επιτυχούς έκβασης
των προληπτικών χειρουργικών τεχνικών, όταν τα
αποτελέσματα των παρηγορητικών χειρουργικών τεχνικών
δεν είναι ικανοποιητικά και όταν η συντηρητική διαχείριση
έχει αποτύχει ή δεν είναι πια εφαρμόσιμη. Στην κατηγορία
αυτή περιλαμβάνονται η εκτομή της κεφαλής και του
αυχένα του μηριαίου και η ολική αρθροπλαστική του
ισχίου.

Εκτομή της κεφαλής και του αυχένα του
μηριαίου (femoral head ostectomy - FHO)

after varying time intervals. Therefore, any positive
results of the procedure are considered to be temporary, and due to this fact pectineal myectomy is
of little value in managing HD.
Procedure. The surgical approach is the same as
that of the first stage of TPO, followed by myectomy
of the pectineus muscle, which is preferred over
myotomy, tenontotomy or tenontectomy which
have also been described (Wallace 1971).

Denervation of the acetabulum

This procedure includes removal of the periosteum
of the dorsal acetabular rim (Figure 12). By destroying the sensory nerve endings of the cranial gluteal
and sciatic nerve, partial or complete analgesia of
the acetabulum, pain relief and clinical improvement are immediately obtained. The results of the
procedure, even though they are impressive, are
most often temporary and unpredictable (Kinzel
et al. 2002).
If it is required, the procedure is performed on
both hips simultaneously in both of the techniques
described above. The postoperative treatment is not
different to that of a standard surgical procedure.
Salvage procedures

Με την τεχνική αυτή καταργείται η επαφή ανάμεσα
στις πάσχουσες αρθρικές επιφάνειες του ισχίου και
δημιουργείται μια νεοάρθρωση. Τα ζώα ανακουφίζονται
από τον πόνο, αλλά το εύρος της κίνησης του ισχίου
περιορίζεται, οι μύες της περιοχής ατροφούν και μια
ελαφρά χωλότητα ενδεχομένως να παραμείνει.
Κατάλληλοι υποψήφιοι για FHO είναι ενήλικα ζώα, με
κλινικά συμπτώματα ΟΑ και σωματικό βάρος έως 25 kg,

The surgeon will turn to such procedures, when
findings of the diagnostic investigation exclude
the possibility of a successful outcome for any of
the prophylactic procedures, when the results of
palliative procedures are unsatisfactory and when
conservative management has failed or can no
longer be applied. This category includes femoral
head ostectomy and total hip replacement.

Hellenic Journal of Companion Animal Medicine • Volume 10 • Issue 2 • 2021

113

Θεραπεία δυσπλασίας του ισχίου στον σκύλο

Εικόνα 13. Σχηματική παράσταση του προσανατολισμού της
οστεκτομής στην FHO.

Εικόνα 14. Ακτινολογικό αποτέλεσμα της FHO (προσωπικό αρχείο
ΑΚ).

Figure 13. Schematic representation of osteotomy orientation in FHO.

Figure 14. FHO post-op x-ray (personal file of the author AK).

στα οποία η συντηρητική αγωγή δεν είναι αποτελεσματική. Η εφαρμογή της τεχνικής σε νεαρά ζώα με ΔΙ δεν
προτιμάται σύμφωνα με τη δική μας προσέγγιση, χωρίς
να σημαίνει ότι δεν πραγματοποιείται από κάποιους
χειρουργούς και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, σε
ένα σημαντικό ποσοστό των σκύλων με ΔΙ η κλινική
εικόνα βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου, ίσως
λόγω της δημιουργίας περιαρθρικής ίνωσης ικανής να
σταθεροποιήσει την άρθρωση και δεύτερον, κατά τη
διαδικασία της επούλωσης της οστεκτομής μπορεί να
δημιουργηθεί ευμεγέθης οστέινος πώρος με αποτέλεσμα
η λεία επιφάνεια της οστεκτομής να καθίσταται ανώμαλη
και να προκαλεί άλγος κατά την κίνηση του ζώου. Οι
περισσότεροι σκύλοι με ΔΙ ανήκουν σε μεγαλόσωμες και
γιγαντόσωμες φυλές, με σωματικό βάρος μεγαλύτερο
από 25 kg. Η FHO μπορεί να εφαρμοστεί και στα ζώα
αυτά και σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει αποδεκτά
κλινικά αποτελέσματα (Farese 2006, Fitzpatrick 2009,
Anderson 2010).
Τεχνική. Για τη FHO γίνεται πρόσθια-έξω προσπέλαση
στην άρθρωση του ισχίου χωρίς τενοντοτομή των
γλουτιαίων μυών και στη συνέχεια με τη χρήση
παλίνδρομου πριονιού ή οστεοτόμου και σφυριού, αφαιρείται η κεφαλή και ο αυχένας του μηριαίου (Εικόνες 13
& 14). Ακολούθως, αν η επιφάνεια της οστεκτομής δεν
είναι ομαλή, λειαίνεται επαρκώς με τη χρήση ράσπας.
Επίσης, σε παρουσία μεγάλων περιαρθρικών οστεοφύτων
συστήνεται η αφαίρεσή τους. Μετεγχειρητικά προτείνεται
η άμεση, αλλά αρχικά ήπια, χρήση του άκρου, η διενέργεια
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Femoral head ostectomy - FHO

With this procedure there is no longer any contact
between the affected articular surfaces of the hip
joint and a neoarthrosis is formed. Pain relief is
achieved, however the range of motion of the hip
joint is limited, surrounding muscle atrophy occurs
and some mild lameness may remain.
The appropriate candidates for FHO are adult
dogs, with clinical signs of OA and body weight
up to 25 kg, for which conservative treatment is
ineffective. Performing the procedure on young
animals with HD is not preferable according to
our approach, although it can be applied by some
surgeons and this is due to two reasons. First, in
a significant number of dogs with HD the clinical
signs improve over time, perhaps because of the
formation of the formation of periarticular fibrosis
sufficient to stabilise the joint and secondly, during
the process of healing post ostectomy a large bone
callus can be formed resulting in roughness of the
smooth surface of ostectomy and causing pain
during motion. Most dogs with HD belong in large
and giant breeds, with body weight over 25 kg. FHO
can also be performed in these animals and in some
cases, it may have acceptable clinical results (Farese
2006, Fitzpatrick 2009, Anderson 2010).
Procedure. FHO begins with a craniolateral
approach to the hip joint without tenontotomy of
the gluteus muscles and then with the aid of an

Treatment of canine hip dysplasia

Εικόνα 15. Σύστημα προθεμάτων Biomedtrix®.

Εικόνα 16. Σύστημα προθεμάτων Kyon®.

Figure 15. Implant system Biomedtrix®.

Figure 16. Implant system Kyon®.

παθητικών κινήσεων στο ισχίο, η χορήγηση αναλγητικών
φαρμάκων και η εφαρμογή κατάλληλων πρωτοκόλλων
φυσικοθεραπείας για την ταχύτερη χρησιμοποίηση του
άκρου και την αντιμετώπιση της μυϊκής ατροφίας (Krystalli
et al. 2019).

Ολική αρθροπλαστική του ισχίου (total hip
replacement - THR)

Πρόκειται για μια τεχνικά απαιτητική επέμβαση, για την
οποία απαιτείται ακριβός εξοπλισμός και αναλώσιμα, και
πραγματοποιείται από εξειδικευμένους και έμπειρους
κτηνιάτρους. Υπάρχουν αρκετές τεχνικές, ανάλογα με την
εταιρία κατασκευής των εργαλείων και των προθεμάτων
και διακρίνονται σε αυτές που χρησιμοποιείται οστικό
τσιμέντο, σε αυτές που δεν χρησιμοποιείται τσιμέντο
και στις υβριδικές (Εικόνες 15, 16, 17). Η επιλογή της
τεχνικής εξαρτάται από τη φυλή του ζώου, την ηλικία
του και την προτίμηση του χειρουργού. Η THR θεωρείται
μέθοδος επιλογής για ενήλικα ζώα με σοβαρή κλινική
εικόνα ΟΑ, στα οποία η συντηρητική αγωγή δεν είναι
αποτελεσματική και επιζητείται η απουσία πόνου και
χωλότητας προκειμένου να διατηρηθεί η μυϊκή μάζα και
το εύρος κίνησης του ισχίου (Vezzoni et al. 2010).
Τεχνική. Ανεξαρτήτως της τεχνικής που χρησιμοποιείται για την THR, γίνεται πρόσθια-έξω προσπέλαση της
άρθρωσης του ισχίου, μέσω της οποίας πραγματοποιείται
οστεκτομή της κεφαλής και του αυχένα του μηριαίου, με
συγκεκριμένο προσανατολισμό που καθορίζεται από
ειδικό εργαλείο. Στη συνέχεια, γίνεται η κατάλληλη προε-

oscillating saw or osteotome and hammer, the head
and neck of the femur are excised (Figures 13 & 14).
Then, if the ostectomy surface is not smooth, it is
sufficiently rasped. Moreover, in case of extensive
periarticular osteophytes their removal is recommended. Postoperatively it is suggested to begin
immediately, but with initially mild use of the limb
and passive range of motion movements, as well as
to administer analgesics and to apply appropriate
physiotherapy protocols in order to use the limb
sooner and to prevent the manifestation of muscle
atrophy (Krystalli et al. 2019).

Total hip replacement - THR

This is a technically demanding procedure, for
which expensive equipment and expendable
supplies are required, and is performed by
experienced veterinarian specialists. There are
several techniques, depending on the tool and
implant manufacturer and they are classified
into those in which bone cement is used, those
in which bone cement is not used and into hybrid
techniques (Figures 15, 16, 17). Procedure selection
depends on breed, age and surgeon preference.
THR is considered to be the procedure of choice
for adult animals with severe clinical signs of OA,
for which conservative treatment is ineffective and
the absence of pain and lameness are required in
order to preserve muscle mass and hip joint range
of motion (Vezzoni et al. 2010).
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Εικόνα 17. Σύστημα προθεμάτων Kyon®.
Figure 17. Implant system Kyon®.

Εικόνα 18. Κοιλιορραχιαία ακτινογραφία πυέλου που δείχνει ολική
αρθροπλαστική του δεξιού ισχίου με εμφυτεύματα τσιμέντου
BioMedtrix (CFX) και της αριστερής άρθρωσης του ισχίου με
εμφυτεύματα χωρίς τσιμέντο BioMedtrix (BFX) (Roush 2012).
Figure 18. Symmetric ventrodorsal projection of the pelvis showing
total hip arthroplasty with BioMedtrix (CFX) implants in which bone
cement is used and left hip joint with BioMedtrix (BFX) implants in
which bone cement is not used (Roush 2012).

τοιμασία, αρχικά της κοιλότητας της κοτύλης και κατόπιν
του μυελικού αυλού του μηριαίου, με τη χρήση ειδικών
διευρυντήρων (ορθοπαιδικές ράσπες). Η προετοιμασία
γίνεται με σκοπό να εφαρμοσθούν τα προθέματα της
τεχνητής κοτύλης και του μηριαίου στελέχους, είτε με
τη μέθοδο της ενσφήνωσης, είτε με τη χρήση οστικού
τσιμέντου, είτε με τη χρήση κοχλιών, ανάλογα με τις προδιαγραφές των προθεμάτων. Τέλος, αφού τοποθετηθεί το
κατάλληλο μέγεθος κεφαλής στο στέλεχος του μηριαίου,
ώστε να επιτευχθεί άριστη εφαρμογή με την κοτύλη,
γίνεται έλεγχος του εύρους των κινήσεων της άρθρωσης
και το χειρουργικό τραύμα συρράπτεται κατά στοιβάδες.
Αν και συνήθως τα ζώα είναι ικανά να περπατήσουν
μερικές ώρες μετά το χειρουργείο, επιβάλλεται περιορισμός
της κινητικότητάς τους για τις πρώτες 6 εβδομάδες.
Συστήνεται ακτινολογικός έλεγχος 6 εβδομάδες και 6
μήνες μετεγχειρητικά (Εικόνα 18), ενώ όταν υπάρχει
ένδειξη για αμφοτερόπλευρη THR, η δεύτερη επέμβαση
πραγματοποιείται ύστερα από 6-12 εβδομάδες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό επιτυχίας της
επέμβασης είναι περίπου 85%, καθώς δεν στερείται
επιπλοκών, όπως μόλυνση του χειρουργικού πεδίου, σηπτική ή άσηπτη χαλάρωση των προθεμάτων, κάταγμα του
μηριαίου, εξάρθρημα του τεχνητού ισχίου και κάκωση του
ισχιακού νεύρου. Οι επιπλοκές αυτές οφείλονται κυρίως
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Procedure. Regardless of the technique used
for THR, a cranio-lateral approach of the hip joint
is made, through which ostectomy of the femoral
head and neck are performed, at a specific angle
which is defined by a special surgical instrument.
Then the appropriate preparations are made, first of
the acetabular fossa and then of the femoral medullary cavity, with the aid of specialised rasps. The
preparation is made in order to apply the implants
of the artificial acetabulum and femoral shaft, either
through press-fit technique, or with the aid of bone
cement, or with the use of screws, according to
the requirements of the implants. Finally, after the
correct size of femoral head has been fixed onto
the femoral shaft, so that perfect contact with the
acetabulum is ensured, an evaluation is made of
passive range of motion movements of the joint
and the surgical site is sutured in layers.
Although the animals are usually capable of
walking some hours post-surgery, restriction of
physical activity is mandatory for the first 6 weeks.
Radiographic evaluation is recommended at 6 weeks
and 6 months post-surgery (Figure 18), whereas
when there is indication for bilateral THR, the
second procedure is performed 6-12 weeks later.
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Εικόνα 19. Αλγόριθμος χειρουργικής
αντιμετώπισης της δυσπλασίας του
ισχίου.

σε τεχνικά λάθη, τα οποία μπορεί να γίνουν ακόμη και
από τους πλέον έμπειρους χειρουργούς. Τις περισσότερες
φορές, για την αποκατάσταση των επιπλοκών, αφαιρούνται
τα προθέματα και επανατοποθετούνται ή το μηριαίο οστό
παραμένει χωρίς κεφαλή σχηματίζοντας ψευδάρθρωση
στην περιοχή της άρθρωσης του ισχίου.
Συνοπτικά ο αλγόριθμος των χειρουργικών επιλογών
για τη ΔΙ παρουσιάζονται στην Εικόνα 19.

It is worthy of note that the success rate of the
procedure is about 85%, considering that complications may occur, such as infection of the surgical
site, septic or aseptic loosening, femoral fracture,
luxation of the artificial hip joint and sciatic nerve
damage. These complications are usually due to
mistakes in technique, which can be done even by
the most experienced surgeons. In order to manage
complications, it is most common to remove the
implant system and restore it, or the femur remains

Figure 19. Algorithm for surgical
treatment of hip dysplasia.
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Συμπεράσματα

Το μεγαλύτερο βάρος στην αντιμετώπιση της ΔΙ θα
πρέπει να δίνεται στην πρόληψη της εκδήλωσής της. Η
σωστή διαχείριση και διατροφή, που ξεκινά από την πολύ
μικρή ηλικία του ζώου, αλλά και η έγκαιρη διάγνωση της
νόσου (στην ηλικία των 15 εβδομάδων) είναι θεμελιώδεις
και ουσιαστικές ενέργειες και προϋποθέτουν την άριστη
συνεργασία του κηδεμόνα με τον κτηνίατρο. Εξαιρώντας
τις προληπτικές χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες πρέπει
να εφαρμόζονται στην κατάλληλη ηλικία του ζώου όταν
τα διαγνωστικά ευρήματα το επιτρέπουν, η αντιμετώπιση
της ΔΙ ξεκινάει πάντοτε συντηρητικά. Η πληθώρα των
φαρμακευτικών ουσιών, βιολογικών παραγόντων και
τεχνικών φυσικής αποκατάστασης, παρέχουν αρκετά όπλα
στον κτηνίατρο, για τον έλεγχο των κλινικών συμπτωμάτων
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ζώου και του
κηδεμόνα. Όταν όμως η συντηρητική αγωγή δεν επαρκεί
για την εξασφάλιση των συνθηκών αυτών, λόγω της
εξέλιξης της ΟΑ, τότε και μόνο ο κτηνίατρος καταφεύγει
στο χειρουργείο, για τη διενέργεια παρηγορητικών (σε ζώα
μεγάλου σωματικού βάρους ως οικονομικά προσιτή λύση)
ή σωστικών επεμβάσεων.

Σύγκρουση συμφερόντων

Οι συγγραφείς δηλώνουν πως δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων.

without the head forming a pseudoarthrosis at
the level of the hip joint.
The algorithm of surgical options for HD is
briefly summarised in Figure 19.

Conclusions

When treating HD, greater emphasis should be
given on the prevention of its manifestations.
The proper management and diet, which start
from a very young age, as well as the early diagnosis of the disease (at the age of 15 weeks)
are important and essential actions and require
excellent cooperation of their owner with the
veterinarian. Excluding prophylactic surgical
procedures, which should be performed at the
appropriate age, with the aid of the diagnostic
findings, the management of HD always begins
conservatively. The multitude of drugs, biologic
agents and rehabilitation techniques, provide an
arsenal for the veterinarian in order to control
clinical signs and improve quality of life for both
the dog and the owner. However, when symptomatic treatment is insufficient in ensuring these
conditions are met, due to the development of
OA, is the only case when the veterinarian turns
to surgery, in order to perform palliative (in large
dogs as the financially viable solution) or appropriate procedures.
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