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nywana jest w zgięciu stawu łokciowe-
go pod kątem ok. 45 stopni. W projek-
cjach tych można oceniać niezgodność 
powierzchni stawowych, występowanie 
osteofitów na doczaszkowej krawędzi 
głowy kości promieniowej. Cień wy-
rostka dziobiastego przyśrodkowego 
sumuje się z cieniem głowy kości pro-
mieniowej, jednak zarys jego kształtu 
pozostaje dobrze widoczny. Projekcja 
z maksymalnym zgięciem stawu pozwa-
la lepiej uwidocznić obecność osteofi-
tów na grzbietowej krawędzi wyrostka 
łokciowego dodatkowego oraz wystę-
powanie niepołączonego wyrostka 
łokciowego dodatkowego. Trzecią pro-
jekcją w podstawowym protokole ba-
dania stawu łokciowego jest projekcja 
doczaszkowo-doogonowa (CrCd). Wy-
konuje się ją u pacjentów ułożonych 
w pozycji mostkowej, z wyprostowa-
ną kończyną, tak aby oś długa kości 
ramiennej i przedramienia znajdowa-
ły się w jednej linii. Głowa pacjenta 
powinna być odwiedziona na stronę 
przeciwną. Projekcja ta pozwala na uwi-
docznienie ubytków kości podchrzęst-
nej powierzchni stawowej bloczka ko-
ści ramiennej, ewentualne złamania 
kłykcia kości ramiennej lub obecności 
osteofitów na powierzchni nadkłykcia 
przyśrodkowego k. ramiennej. W celu 
lepszego uwidocznienia krawędzi wy-
rostka dziobiastego przyśrodkowego 
zaleca się wykonywanie projekcji sko-
śnej, doczaszkowoboczno-doogono-
woprzyśrodkowej, pod kątem 15 stop-
ni (CrL15CdM). Projekcja ta poprawia 
widoczność odizolowanych fragmen-
tów wyrostka dziobiastego przyśrodko-
wego, jednak należy mieć na uwadze, 
że często daje obraz fałszywie ujemny 
(1, 3, 4, 8, 9). 

Staw łokciowy jest stawem złożonym, 
który buduje koniec dalszy kości ra-
miennej oraz końce bliższe kości łok-
ciowej i promieniowej. Pod wzglę-
dem charakterystyki funkcjonalnej 
jest on stawem zawiasowym, w któ-
rym zachodzą głównie ruchy zginania 
i prostowania. Kłykieć kości ramien-
nej u psa dzieli się na część przyśrod-
kową, bloczek, oraz część boczną, 
główkę. Powierzchnie stawowe na ko-
ści łokciowej znajdują się na wcięciu 
bloczkowym oraz wyrostkach dziobia-
stych, głównie wyrostku dziobiastym 
(wieńcowym) przyśrodkowym. Po-
wierzchnia stawowa kości promienio-
wej znajduje się na jej głowie. W obsza-
rze końców bliższych kości łokciowej 
i promieniowej obecne są jeszcze po-
wierzchnie stawowe we wcięciu pro-
mieniowym k. łokciowej oraz na ob-
wodzie stawowym k. promieniowej. 
Tworzą one staw łokciowo-promienio-
wym bliższy, który bierze udział w ru-
chach przywodzenia i odwodzenia. 
Rozbudowana rzeźba morfologicz-
na elementów kostnych budujących 
staw łokciowy oraz zjawisko sumowa-
nia się ich cieni powodują, że ocena 
radiogramu stawu łokciowego nie na-
leży do łatwych. Anatomia radiogra-
ficzna poszczególnych kości oraz ca-
łego stawu łokciowego przedstawiona 
jest na ryc. 1-3.

W standardowej ocenie stawu łok-
ciowego psów zalecane jest wykona-
nie przynajmniej trzech podstawowych 
projekcji (ryc. 4). Projekcja przyśrodko-
wo-boczna (ML) z wyprostowanym sta-
wem łokciowym, gdzie kość ramienna 
i kości przedramienia tworzą kąt ok. 
120-135 stopni ??. Druga projekcja, 
również przyśrodkowo-boczna, wyko-
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Badanie rentgenowskie
stawu łokciowego u psów

Badanie rentgenowskie (rtg.) jest 
najczęściej wykonywanym bada-
niem dodatkowym u psów z ku-
lawiznami lub bolesnością stawu 
łokciowego. Dostarcza ono wielu 
informacji odnośnie kształtu i struk-
tury kości. Jego powszechna do-
stępność oraz niska cena pozwalają 
na wykorzystywanie go do moni-
torowania rozwoju stawu, jak rów-
nież oceny przebiegu jego chorób. 
Staw łokciowy u psów najczęściej 
obrazujemy w poszukiwaniu zmian 
chorobowych klasyfikowanych jako 
dysplazja.
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Ocena rtg.
dysplazji stawu łokciowego 
Rtg. stawu łokciowego jest rutynowym 
badaniem do jego oceny, chociaż jest 
mało czułe we wczesnej diagnostyce 
dysplazji stawu (5). Pod pojęciem dys-
plazji stawu łokciowego ujmuje się cho-
robę wyrostka dziobiastego przyśrod-
kowego (ang. medial coronoid process 
disease, MCPD), niepołączony wyrostek 
łokciowy dodatkowy (ang. ununited an-
coneal process, UAP) oraz oddzielają-
cą martwicę kostno-chrzęstną bloczka 
k. ramiennej, tzw. osteochondrozę (ang. 
osteochondritis dissecans, OCD). Przyjmu-
je się, że u podłoża choroby wyrostka 
łokciowego dodatkowego oraz niepo-
łączonego wyrostka łokciowego dodat-
kowego istnieją dysproporcje we wzro-
ście na długości kości przedramienia, 
jak również zmiany o charakterze oste-
ochondrozy. Stąd bardzo często z ww. 
jednostkami chorobowymi współist-
nieje niezgodność stawowa (1, 2, 4, 9).

Najczęściej spotykaną formą dyspla-
zji stawu jest choroba wyrostka dzio-
biastego przyśrodkowego. Wyrostek 
ten jako struktura chrzęstna pojawia 
się już w momencie urodzenia, nato-
miast całkowitemu skostnieniu u psów 
ras dużych i olbrzymich ulega do 20. ty-
godnia życia. U większości pacjentów 
objawy kliniczne w postaci kulawizny 
występują między 5. a 7. miesiącem ży-

Ryc. 1. Koniec dalszy kości ramiennej, anatomia radiologiczna. A – projekcja doczaszkowo-doogonowa, B – projekcja 
przyśrodkowo-boczna. 1 – bloczek k. ramiennej (część przyśrodkowa kłykcia), 2 – główka k. ramiennej (część boczna 
kłykcia), 3 – nadkłykieć boczny, 4 – nadkłykieć przyśrodkowy, 5 – otwór nadbloczkowy, 6 – kłykieć k. ramiennej, 7 – dół 
promieniowy
Ryc. 2. Koniec bliższy kości łokciowej, anatomia radiologiczna. A – projekcja doczaszkowo-doogonowa, B – projekcja 
przyśrodkowo-boczna. 1 – wyrostek dziobiasty (wieńcowy) przyśrodkowy, 2 – wcięcie bloczkowe (półksiężycowate), 
3 – wyrostek łokciowy dodatkowy, 4 – guz łokciowy
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cia (2, 7, 9). Pierwszym etapem choroby 
wyrostka jest chondromalacja chrząstki 
szklistej tworzącej jego powierzchnię 
stawową. W dalszych etapach dochodzi 
do powstawania szczeliny, która biegnie 
od powierzchni stawowych do kości 
podchrzęstnej. W konsekwencji docho-
dzi do oddzielania fragmentów chrząst-
ki stawowej wyrostka, a jego fragmenta-
cja jest ostatnim etapem jego choroby. 
Ze względu na charakter zmian patolo-
gicznych początkowe stadium choroby, 
czyli chondromalacja, oraz obecność 
szczelin, w obrazie rtg. pozostają niewi-
doczne. Mogą być natomiast uwidocz-
nione za pomocą tomografii kompute-
rowej (TK), która jest techniką bardziej 
czułą i specyficzną (8). Jednocześnie 
zmiany stwierdzane w badaniach TK ko-
relują z obrazem artroskopowym stawu. 
We wczesnych stadiach choroby wy-
rostka dziobiastego przyśrodkowego 
można obserwować słabe zdefiniowa-
nie jego krawędzi, nieznacznie zmniej-
szone wysycenie cieniowe jego utkania 
kostnego, obecność niewielkich osteofi-
tów na jego krawędzi oraz niewielkich 
osteofitów na grzbietowej krawędzi wy-
rostka łokciowego dodatkowego (ryc. 
5, 6). W późniejszych stadiach choroby 
można obserwować rozwój osteofitów 
na grzbietowej krawędzi wyrostka łok-
ciowego dodatkowego, na doczaszko-
wej krawędzi głowy kości promieniowej 
oraz na krawędziach kłykcia i nadkłyk-
cia przyśrodkowego k. ramiennej. Sam 
wyrostek dziobiasty ulega zniekształ-
ceniu, a na jego krawędzi pojawiają się 
osteofity (1, 2, 3, 4, 5, 9). W przypadku 
jego fragmentacji w projekcji doczasz-

Ryc. 3. Staw łokciowy psa. A – projekcja przyśrodkowo-boczna (ML), B – projekcja doczaszkowo-doogonowo (CrCd), 
C – projekcja przyśrodkowo-boczna w zgięciu. 1 – kłykieć kości ramiennej, 2 – część boczna kłykcia, główka, 3 – część 
przyśrodkowa kłykcia, bloczek, 4 – wyrostek dziobiasty przyśrodkowy (ang. medial coronoid process, MCP), 5 – wcięcie 
bloczkowe k. łokciowej, 6 – nadkłykieć boczny k. ramiennej, 7 – nadkłykieć przyśrodkowy k. ramiennej, 8 – dół łokciowy 
i otwór nadbloczkowy, 9 – wyrostek łokciowy dodatkowy
Ryc. 4. Radiogramy prawidłowe stawu łokciowego dorosłego psa. A – projekcja doczaszkowo-doogonowo, B – projekcja 
przyśrodkowo-boczna w wyproście, C – projekcja przyśrodkowo-boczna w zgięciu stawu, dobrze eksponuje grzbietową 
krawędź wyrostka łokciowego dodatkowego
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kowoboczno-doogonowoprzyśrodko-
wej skośnej pod kątem 15 stopni może 
być widoczny izolowany fragment kost-
ny (ryc. 7, 8). Należy pamiętać, że nie 
zawsze rozwój choroby wyrostka ko-
reluje z rozwojem choroby zwyrodnie-
niowej stawu. Czasami przy obecności 
fragmentowanego wyrostka zmiany zwy-
rodnieniowe na krawędziach powierzch-
ni stawowych są słabo wyrażone. Jed-
nakże stopień zaawansowania dysplazji 
stawu łokciowego określany jest w opar-
ciu o występowanie i wielkość osteofitów 
w miejscach predysponowanych (tab. 1). 
Mimo że ocena wczesnych stadiów cho-
roby wyrostka dziobiastego przyśrodko-
wego w badaniu rtg. jest trudna, bada-
nie to pozwala wykryć pewne zmiany 
pośrednio wskazujące na występowa-
nie problemu klinicznego. Ważne jest 
wykonywanie badania wg ogólnie przy-
jętych zasad, o których wspomniano 
na samym początku, jak również obrazo-
wanie stawów obydwu kończyn. Porów-
nanie obrazu stawów obydwu kończyn 
ułatwia wykrycie ewentualnych niepra-
widłowości w kończynie chorej, jednak 
należy pamiętać, że MCPD najczęściej 
występuje obustronnie. Pomocne może 
okazać się odwoływanie się do obrazów 
prawidłowych w atlasach, zwłaszcza 
u zwierząt w okresie wzrostu. W celu 
uporządkowania algorytm oceny sta-
wów został przedstawiony w tab. 2.

Lokalizacja Projekcje najlepsze do oceny

Grzbietowa krawędź wyrostka łokciowe-
go dodatkowego

ML (w zgięciu)

Doczaszkowa krawędź stawu (głowy 
k. promieniowej)

ML (w wyproście)

Nadkłykieć boczny k. ramiennej ML (w zgięciu)

Nadkłykieć przyśrodkowy CrCd (Cr15LCdM)

Wyrostek dziobiasty przyśrodkowy CrCd (Cr15LCdM)

Sklerotyzacja wcięcia bloczkowego 
k. łokciowej

ML (w wyproście)

Stopień
Wysokość osteofitów w jedynym lub więcej 

miejscu predysponowanym

I (łagodna osteoartroza) < 2 mm

II (średnia osteoartroza) 2-5 mm

III (ciężka osteoartroza) > 5 mm

A ang. alignment – zgodność
ocena zgodności powierzchni 

stawowych

B ang. bone – kości
ocena obrysu i struktury utkania 

kostnego

C ang. cartilage – chrząstka ocena szerokości szpar stawowych

D ang. devices – implanty
ocena położenia ewentualnych 

implantów chirurgicznych, reakcji 
kości na ich obecność

S ang. soft tissue – tkanki miękkie
ocena obrysu i wysycenia cieniowe-

go tkanek miękkich

Tab. 1. Typowe lokalizacje występowania osteofitów wg IEWG (International Elbow Working Group) oraz stopnie 
zaawansowania dysplazji

Tab. 2. Algorytm ABCD’S oceny kości i stawów w badaniu radiologicznym

Ryc. 5. Radiogramy stawu łokciowego psa rasy labrador, w wieku 1,5 roku, z przewlekłą kulawizną badanej kończyny oraz lekkim odstawianiem do zewnątrz autopodium w czasie 
spoczynku. A – projekcja doczaszkowo-doogonowa, B – projekcja przyśrodkowo-boczna. Zielona strzałka wskazuje na wyrostek dziobiasty przyśrodkowy, którego krawędź jest znie-
kształcona, a wysycenie cieniowe niejednorodne. Żółta strzałka wskazuje na niewielkie osteofit ? na grzbietowej krawędzi wyrostka łokciowego dodatkowego
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wierzchni kostnych z nią sąsiadujących 
bywają zmienne, czasami można obser-
wować zmiany nadżerkowe oraz odczyn 
sklerotyczny w utkaniu gąbczastym ko-
ści wyrostka łokciowego. Choroba czę-
ściej występuje u psów olbrzymich, jak 
dogi niemieckie, owczarki środkowo-
azjatyckie oraz rzadziej u owczarków 

Ryc. 6. Radiogramy i tomogramy stawu łokciowego psa rasy 
labrador w wieku 2 lat. A – projekcja przyśrodkowo-boczna, 
B – projekcja doczaszkowo-doogonowa, C – tomogram 
na wysokości wyrostka dziobiastego przyśrodkowego, D – 
tomogram w rekonstrukcji strzałkowej. Żółte strzałki wskazują 
na niewielkie osteofity na grzbietowej krawędzi wyrostka 
łokciowego dodatkowego. Zielona strzałka wskazuje na wyro-
stek dziobiasty przyśrodkowy. W obrazie rtg. jego krawędź jest 
niewyraźna, a wysycenie cieniowe osłabione. Na tomogramie 
widoczne jest rozrzedzenie kości podchrzęstnej wyrostka 
dziobiastego przyśrodkowego oraz zniekształcenie jego 
obrysu. Zmiany takie odpowiadają chondromalacji wyrostka, 
co potwierdziło badanie artroskopowe
Ryc. 7. Radiogramy stawu łokciowego suki rasy owczarek nie-
miecki. A – projekcja doczaszkowo-doogonowa, B – projekcja 
przyśrodkowo-boczna. Zielona strzałka wskazuje na wyrostek 
dziobiasty przyśrodkowy, którego krawędź jest niewyraźna 
z obecnym osteofitem. Żółta strzałka wskazuje na niewielkie 
osteofit ? na grzbietowej krawędzi wyrostka łokciowego 
dodatkowego. Strzałka czerwona wskazuje na niezgodność 
stawową łokciowo-ramienną, wcięcie bloczkowe k. łokciowej 
jest niedopasowane do bloczka k. ramiennej. 
Ryc. 8. Radiogramy i tomogramy stawu łokciowego psa rasy 
berneński pies pasterski OK.? w wieku 9 lat. A – projekcja 
doczaszkowo-doogonowa, B – projekcja przyśrodkowo-
-boczna, C – tomogram na wysokości wyrostka dziobiastego 
przyśrodkowego, D – tomogram w rekonstrukcji strzałkowej. 
Zielona strzałka wskazuje na fragmentowany wyrostek 
dziobiasty przyśrodkowy z obecnym osteofitem na jego 
krawędzi. Żółta strzałka wskazuje na rozległy osteofit 
na grzbietowej krawędzi wyrostka łokciowego dodatkowe-
go. Strzałka czerwona wskazuje na niezgodność stawową 
łokciowo-ramienną, wcięcie bloczkowe k. łokciowej jest 
niedopasowane do bloczka k. ramiennej. Ponadto wyraźne 
są zniekształcenie powierzchni wcięcia bloczkowego oraz 
zagęszczenie kości podchrzęstnej w jego obszarze

wy (UAP) traktowany jest jako patologia 
(1, 2, 7, 9). Jak już wcześniej wspomnia-
no, najlepsza do oceny tej choroby jest 
projekcja przyśrodkowo-boczna ze zgię-
ciem stawu. Radiologicznie obserwuje 
się linię przejaśnienia pomiędzy wyrost-
kiem łokciowym a łokciowym dodatko-
wym. Szerokość tej linii oraz kształt po-

Wyrostek łokciowy dodatkowy poja-
wia się jako dodatkowe jądro kostnie-
nia w 11.-14. tygodniu życia. Skostnieniu 
i połączeniu z wyrostkiem łokciowym 
ulega najpóźniej do 22. tygodnia życia. 
Dopiero po tym czasie, a więc po skoń-
czeniu przez zwierzę 5. miesiąca, nie-
połączony wyrostek łokciowy dodatko-
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niemieckich. W odróżnieniu od choroby 
wyrostka dziobiastego przyśrodkowego 
niepołączony wyrostek łokciowy dodat-
kowy częściej występuje jednostronnie 
niż w obydwu stawach (ryc. 9, 10).

Oddzielająca martwica kostno-
-chrzęstna (osteochondroza, OCD) do-
tyczy bloczka kości ramiennej. W obra-
zie rentgenowskim może być widoczna 
od 4.-5. miesiąca życia. Bardzo często 
współistnieje z chorobą wyrostka dzio-
biastego przyśrodkowego (1, 7, 9). Ra-
diologicznie w projekcji doczaszko-
wo-doogonowej skośnej obserwuje się 
przejaśnienie w obszarze kości pod-
chrzęstnej otoczone strefą sklerotyzacji 
(ryc. 11). Zmiana może przyjmować rów-
nież formę wklęsłego ubytku kości pod-
chrzęstnej. Obecne mogą być również 
wolne ciała zmineralizowane w jamie 
stawu, będące oddzieloną i zmineralizo-
waną chrząstką stawową. We wczesnych 
fazach zmiany mogą być widoczne jedy-
nie w obrazie TK. Osteochondrozy nie 
powinno się mylić z tzw. „ogniskami ca-
łującymi” w przebiegu choroby wyrost-
ka dziobiastego przyśrodkowego, które 
objawiają się radiologicznie jako skle-
rotyzacja podchrzęstna bloczka k. ra-
miennej (1, 9).

Niekompletne skostnienie kłykcia ko-
ści ramiennej (ang. Incomplete Ossifica-
tion of the Humeral Condyle, IOHC) nie 
jest ujmowane w pojęciu dysplazji sta-
wu łokciowego. Najczęściej jest spoty-
kane u psów rasy cocker spaniel, labra-
dor retriever oraz american stafordshire 
terrier. Jądra kostnienia kłykcia kości ra-
miennej, osobne dla bloczka i główki, 
pojawiają się ok. 22. dnia życia, do ich 
pełnej fuzji dochodzi do 84. dnia życia 
(1, 6, 7). W przypadku braku ich połą-
czenia radiologicznie w projekcji do-
czaszkowo-doogonowej obecna jest linia 
przejaśnienia biegnąca od powierzchni 
stawowej kłykcia do chrząstki nasadowej 
dalszej k. ramiennej (ryc. 12). Choroba 
najczęściej występuje dwustronnie, jest 
bezobjawowa, ale predysponuje do zła-
mań kłykcia, nawet przy normalnej ak-
tywności zwierzęcia (ryc. 13).

Racjonalna ocena radiograficzna sta-
wu łokciowego jest możliwa jedynie 
po wykonaniu badania obydwu stawów, 
w co najmniej dwóch, prostopadłych 
do siebie projekcjach, tj. doczaszkowo-
-doogonowej i boczno-przyśrodkowej. 
Zależnie od obrazu klinicznego oraz 
uwidocznionych w badaniu podstawo-

Ryc. 9. Radiogramy stawu łokciowego psa rasy owczarek środkowoazjatycki w wieku 7 miesięcy. Projekcja przyśrodko-
wo-boczna ze zgięciem stawu. A – niepołączony wyrostek łokciowy dodatkowy, B – prawidłowo połączony wyrostek 
łokciowy dodatkowy (niebieska strzałka). Strzałka zielona pokazuje strefę przejaśnienia pomiędzy wyrostkiem łokciowym 
a niepołączonym wyrostkiem łokciowym dodatkowym
Ryc. 10. A-C radiogramy stawu łokciowego różnych psów z niepołączonym wyrostkiem łokciowym dodatkowym, na ob-
razach B i C widoczne są wyraźne osteofity. D – tomogram w przekroju strzałkowym ukazuje niepołączony wyrostek 
łokciowy dodatkowy
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wym zmian wykonuje się projekcje do-
datkowe, których omówienie przekracza 
granice niniejszego opracowania. Zain-
teresowanego czytelnika autor odsyła 
do literatury.

Podstawą do jak najlepszej interpreta-
cji radiogramów stawu łokciowego jest 
ich systematyczna i metodyczna oce-
na, przy wsparciu atlasów oraz własne-
go doświadczenia. Ważna jest również 
konfrontacja własnych rozpoznań z póź-
niejszym obrazem śródoperacyjnym. 
W wielu przypadkach jednak postawie-
nie jednoznacznego rozpoznania nie 
jest możliwe w oparciu o badania rtg., 
dlatego przy podejrzeniu wczesnych sta-
diów dysplazji stawu łokciowego u psów 
predysponowanych zaleca się wykony-
wanie badanie TK (8).
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Ryc. 11. A, B – radiogramy stawu łokciowego w projekcji doczaszkowoboczno-doogonowoprzyśrodkowej skośnej, 15 stop-
ni. Zielona strzałka wskazuje na ubytki kości podchrzęstnej bloczka kości ramiennej odpowiadające OCD. C, D – tomogramy 
stawu łokciowego w przekroju strzałkowym i grzbietowym. Zielone strzałki wskazują na ubytki kości podchrzęstnej (OCD), 
natomiast strzałki czerwone wskazują na odczyn sklerotyczny utkania gąbczastego kości na obwodzie ubytku
Ryc. 12. A – radiogram w projekcji doczaszkowo-doogonowej, B – tomogram stawów łokciowych tego samego pacjenta 
na poziomie kłykci kk. Ramiennych. Zielone strzałki wskazują na linie oddzielające boczną i przyśrodkową część kłykcia
Ryc. 13. Radiogramy stawu łokciowego psa rasy owczarek niemiecki w wieku 3 lat. W czasie spaceru pojawiły się ostra 
kulawizna i silna bolesność stawu. A – projekcja doczaszkowo-doogonowa, B – projekcja przyśrodkowo-boczna. Złamanie 
kłykcia i nadkłykcia bocznego kości ramiennej, z niewielkim przemieszczeniem doczaszkowo-doboczno-dogrzbietowym, 
na tle jego niepełnego skostnienia. Ponadto u pacjenta występują fragmentacja wyrostka dziobiastego przyśrodkowego, 
niepołączony wyrostek łokciowy dodatkowy oraz artroza stawu
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