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Με την ορθοπαιδική εξέταση διερευνάται η ακεραιότητα του μυοσκελετικού 

συστήματος του ζώου και συνεπώς προϋποθέτει καλή γνώση της ανατομικής του, 

καθώς και των σκελετικών και κινητικών ιδιαιτεροτήτων των διάφορων φυλών. 

Η συνηθέστερη αιτία προσκόμισης των ζώων για ορθοπαιδική εξέταση είναι η 

χωλότητα, δηλαδή η μη φυσιολογική χρησιμοποίηση ενός ή περισσότερων άκρων. 

Επειδή όμως στη διαφορική διάγνωση των κινητικών διαταραχών περιλαμβάνονται, 

εκτός των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος, προβλήματα και άλλων 

συστημάτων που συμμετέχουν (π.χ. παθήσεις νευρικού συστήματος, δερματοπάθειες 

του κατώτερου τμήματος των άκρων) ή δεν συμμετέχουν (π.χ. κοιλιακό άλγος, 

ορθoπνοϊκή στάση, προστατομεγαλία) στη φυσιολογική στήριξη και κίνηση του 

ζώου, η ορθοπαιδική εξέταση θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται από μια πλήρη γενική 

κλινική εξέταση του ζώου. 

Η διαγνωστική προσέγγιση των ορθοπαιδικών περιστατικών πρέπει να γίνεται 

με συστηματικό τρόπο, ιδιαίτερα μάλιστα όταν υπάρχει ένα πολύ εμφανές 

ορθοπαιδικό πρόβλημα (π.χ. κάταγμα, εξάρθρημα). Με αυτό τον τρόπο μειώνονται οι 

πιθανότητες να παραβλεφθούν τόσο οι συνυπάρχουσες ορθοπαιδικές βλάβες, όσο και 

κάποια λιγότερο εμφανή εσωτερικά προβλήματα (π.χ. πνευμοθώρακας, 

διαφραγματοκήλη, ουροπεριτόναιο), αλλά πιθανώς σημαντικότερα για τη ζωή του 

ζώου. Άλλωστε, οι ορθοπαιδικές παθήσεις από μόνες τους σπάνια απειλούν τη ζωή 

του ζώου, εκτός κι αν σχετίζονται με μεγάλη αιμορραγία. Επειδή τα περισσότερα 

ορθοπαιδικά προβλήματα είναι τραυματικής αιτιολογίας, παρατίθενται παρακάτω, με 

σειρά σπουδαιότητας, οι γενικές και τοπικές προτεραιότητες, οι οποίες πρέπει να 

ακολουθούνται στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση ενός τραυματισμένου ζώου. 

Γενικές προτεραιότητες Τοπικές προτεραιότητες 

1. Διαβατότητα αεραγωγών 

2. Αναπνευστική λειτουργία 

3. Καρδιοαγγειακή λειτουργία 

4. Έλεγχος πόνου 

1. Κακώσεις κρανίου 

2. Κακώσεις θώρακα  

3. Κακώσεις κοιλιάς  

4. Κακώσεις σπονδυλικής στήλης 

5. Ορθοπαιδικά προβλήματα 
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Πρώτες βοήθειες 

Η αντιμετώπιση ενός ορθοπαιδικού προβλήματος αρχίζει με τις τηλεφωνικές 

οδηγίες του κτηνιάτρου προς τον ιδιοκτήτη, σχετικά με τις πρώτες βοήθειες που 

πρέπει να δοθούν στο ζώο (π.χ. καθαρισμός αεροφόρων οδών, κάλυψη ανοικτών 

τραυμάτων, έλεγχος αιμορραγιών, προσωρινή τοποθέτηση νάρθηκα) και τον τρόπο 

μεταφοράς του. Αμέσως μετά την προσκόμιση του ζώου στο ιατρείο ή την κλινική, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, διενεργείται μια ταχεία κλινική εξέταση για να 

διαπιστωθεί αν απειλείται άμεσα η ζωή του από καταστάσεις, οι οποίες απαιτούν 

επείγουσα αντιμετώπιση (π.χ. έμφραξη αεροφόρων οδών, διαταραχές αναπνευστικής 

λειτουργίας, αιμορραγία, καταπληξία). 

 

Ιστορικό 

Με εξαίρεση τα ζώα, των οποίων η ζωή απειλείται άμεσα, η λήψη του 

ιστορικού προηγείται των άλλων διαγνωστικών βημάτων. Με τη λήψη του ιστορικού 

αποκομίζονται γενικές για το ζώο (γενικό ιστορικό: φυλή, ηλικία, φύλο, χρησιμότητα, 

συνθήκες διαβίωσης, διατροφή, δραστηριότητα, εμβολιασμοί, προβλήματα συγγενών 

ή συμβιούντων ζώων, νοσολογικό παρελθόν, τρέχοντα συνυπάρχοντα προβλήματα 

και θεραπείες κ.ά.) και ειδικές για το συγκεκριμένο πρόβλημα (ειδικό ιστορικό: αιτία 

και τρόπος εμφάνισης, εντόπιση, χρονιότητα και διάρκεια, εξέλιξη, ένταση, θεραπείες 

και αποτελέσματά τους κ.ά.) πληροφορίες. Επειδή οι πληροφορίες που λαμβάνονται 

από τους ιδιοκτήτες δεν είναι πάντα αξιόπιστες, θα πρέπει να καταβάλλεται μεγάλη 

προσπάθεια για την αξιολόγησή τους (π.χ. υποβολή συγκεκριμένων ερωτήσεων, 

συνεκτίμηση πληροφοριών με κλινικά ευρήματα), ώστε να μην παρασυρθεί ο 

κτηνίατρος και ακολουθήσει λανθασμένη διαγνωστική προσέγγιση. 

 

Επισκόπηση 

Το ζώο παρατηρείται κατά τη στάση και τη μετακίνησή του (βάδισμα, τρέξιμο) 

σε επίπεδο ή επικλινές μη ολισθηρό έδαφος και σε σκαλοπάτια, με σκοπό να 

προσδιοριστεί το άκρο που πάσχει, ανεξάρτητα αν αυτό έχει προαναφερθεί από τον 

ιδιοκτήτη. Η εξέταση προτιμάται να γίνεται σε εξωτερικό χώρο, με εξαίρεση τις 

μικρόσωμες φυλές σκύλων και τις γάτες που γίνεται στο εξεταστήριο. 

Με την επισκόπηση εκτιμώνται η διάπλαση του ζώου, η στάση του, η προθυμία 

του να σηκωθεί ή να περπατήσει, ο τρόπος με τον οποίο σηκώνεται, κάθεται ή 

ξαπλώνει, ανωμαλίες στη βάδιση ή στο τρέξιμο, η ικανότητα κάθε άκρου να φέρει 
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βάρος και η γραμμή του, η παρουσία δυσμορφίας, τραυμάτων ή παραμόρφωσης και η 

ανάπτυξη των μυϊκών μαζών. Κατά τη μετακίνηση του ζώου παρατηρούνται όλα τα 

άκρα από εμπρός, πλάγια και πίσω. Όταν η χωλότητα αφορά σε περισσότερα από ένα 

άκρα, η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της κίνησης του ζώου είναι δύσκολη. Σε 

γενικές γραμμές, η αναγνώριση του πάσχοντος άκρου στηρίζεται στη βραχύτερη 

διάρκεια επαφής του με το έδαφος κατά την κίνηση ή στην απουσία επαφής του 

ακόμη και κατά τη στάση. Επίσης, κατά την κίνηση του ζώου, όταν ένα πάσχον 

πρόσθιο άκρο ακουμπάει στο έδαφος χαρακτηριστική θεωρείται η ανύψωση της 

κεφαλής και της ομόπλευρης ωμοπλατιαίας χώρας, ενώ αντίθετα όταν το 

ετερόπλευρο υγιές πρόσθιο άκρο ακουμπάει στο έδαφος παρατηρείται πτώση της 

κεφαλής και της αντίστοιχης ωμοπλάτης. Ομοίως, για τα οπίσθια άκρα παρατηρείται 

ανύψωση και πτώση της κεφαλής και της γλουτιαίας χώρας, αντίστοιχα. Είναι 

σημαντικό να λαμβάνονται υπ' όψη τα ανατομικά χαρακτηριστικά και οι κινητικές 

ιδιαιτερότητες κάθε φυλής και με βάση αυτά να καθορίζεται αν η στάση και η κίνηση 

του ζώου είναι τυπική ή αποδεκτή για τη συγκεκριμένη φυλή ή αποκλίνει σημαντικά. 

Κατά την εξέταση αυτή, το ζώο καθοδηγείται με λουρί από τον ιδιοκτήτη του 

και δεν πρέπει να φοράει φίμωτρο. Σε περιπτώσεις που το ζώο αδυνατεί να 

μετακινηθεί, η επισκόπησή του σε κίνηση παραλείπεται. 

 

Γενική κλινική εξέταση 

Ακολούθως, το ζώο φοράει φίμωτρο, τοποθετείται στο εξεταστικό τραπέζι και 

διενεργείται μια πλήρης γενική κλινική εξέταση. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής 

του ζώου στο εξεταστικό τραπέζι πρέπει να συγκρατείται με ήπιο τρόπο από ένα 

βοηθό ή τον ιδιοκτήτη του. Στις γιγαντόσωμες φυλές σκύλων η εξέταση αυτή, όπως 

και οι επόμενες, μπορεί να πραγματοποιηθούν στο δάπεδο. 

Οι κακώσεις του κυκλοφορικού, του αναπνευστικού, του ουροποιητικού και του 

νευρικού συστήματος είναι συχνές σε ατυχήματα, τα οποία είναι ικανά να 

προκαλέσουν ορθοπαιδικά προβλήματα (π.χ. κάταγμα, εξάρθρημα). Για την 

αξιολόγησή τους, εκτός από την τρέχουσα κλινική εξέταση, απαιτούνται συχνά 

διάφορες εργαστηριακές εξετάσεις και συχνές επανεξετάσεις. Τα ακτινογραφήματα 

του θώρακα και το ηλεκτροκαρδιογράφημα θεωρούνται απαραίτητα σε ζώα που είχαν 

σοβαρό ατύχημα. Η παρουσία τέτοιων κακώσεων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή 

του ζώου κατά τη διάρκεια της αναισθησίας (π.χ. ενδοπνευμονική αιμορραγία), να 

καθυστερήσει το χρόνο της οριστικής ανάληψης της θεραπείας του ορθοπαιδικού 
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προβλήματος (π.χ. ουροπεριτόναιο) ή να αλλάξει τη θεραπεία και την πρόγνωση (π.χ. 

κάκωση κερκιδικού νεύρου). 

 

Ψηλάφηση 

Ακολουθεί η ψηλάφηση των ανατομικών στοιχείων του μυοσκελετικού 

συστήματος σε όλη την έκτασή του και με την ίδια πάντα σειρά, αρχικά, εφόσον είναι 

εφικτό, με το ζώο σε όρθια στάση και στη συνέχεια σε πλάγια κατάκλιση, με σκοπό 

τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης και, κατά το δυνατό, της φύσης του 

προβλήματος. 

Η ψηλάφηση, η οποία γίνεται με την άσκηση πίεσης στα διάφορα ανατομικά 

στοιχεία (π.χ. οστά, μύες, τένοντες) και με την υποβολή των αρθρώσεων σε παθητικές 

κινήσεις, αποσκοπεί στον εντοπισμό πόνου, ανώμαλης κινητικότητας των οστών, 

κριγμού (ήχος ή ψηλαφούμενη αίσθηση τριβής), δυσμορφίας, παραμόρφωσης, 

διόγκωσης αρθρώσεων, μαζών, μεταβολής της θερμοκρασίας του σώματος, 

τραυμάτων, μυϊκής ατροφίας ή σπασμού, παρά φύση κίνησης, αστάθειας των 

αρθρώσεων κ.ά. Η έναρξη της ορθοπαιδικής εξέτασης από ένα υγιές τμήμα του 

σώματος, εκτός των άλλων, συμβάλλει στον καθορισμό της ατομικής φυσιολογικής 

αντίδρασης του ζώου στην πίεση και στις παθητικές κινήσεις. Ο εξεταστής πρέπει να 

αρχίζει την εξέταση με ήπιο τρόπο και προοδευτικά να αυξάνει την ένταση των 

χειρισμών του, συγκρίνοντας πάντα, σε περίπτωση αμφιβολιών, με το αντίστοιχο 

ετερόπλευρο άκρο. Σημειώνεται, ότι για να χαρακτηριστούν οι αντιδράσεις του ζώου 

αξιόπιστες πρέπει να είναι σταθερές και αναπαραγόμενες. 

  

Όρθια στάση 

Ο εξεταστής στέκεται αρχικά μπροστά και ακολούθως πίσω από το ζώο, 

ψηλαφώντας ταυτόχρονα τα πρόσθια ή τα οπίσθια άκρα του, αντίστοιχα. Η 

ψηλάφηση πραγματοποιείται από το κέντρο (ωμοπλάτη, πύελος) προς την περιφέρεια 

(φάλαγγες) και αποσκοπεί κυρίως στη σύγκριση των αντίστοιχων άκρων. Τα 

ευρήματα της εξέτασης αυτής θα διερευνηθούν αργότερα, με ειδικές τεχνικές 

ψηλάφησης, όταν το ζώο κατακλιθεί. Για να είναι ακριβής η σύγκριση μεταξύ των 

ετερόπλευρων άκρων, το ζώο πρέπει να στέκεται κατά το δυνατόν συμμετρικά. 

Στη συνέχεια, εξετάζονται διαδοχικά τα οστά και οι αρθρώσεις του κορμού, 

δηλαδή το κρανίο, η σπονδυλική στήλη (από τον πρώτο αυχενικό μέχρι τον τελευταίο 

κοκκυγικό σπόνδυλο), οι πλευρές, το στέρνο και η πύελος. Εκτός από την ψηλάφηση, 
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δεν θα πρέπει να παραλείπεται η υποβολή σε παθητικές κινήσεις της 

κροταφογναθικής άρθρωσης, της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της 

ουράς. Επίσης, στην πύελο ελέγχεται επιπλέον η συμμετρία της, με τη βοήθεια τριών 

ανατομικών στοιχείων (ισχιακό όγκωμα, μείζων τροχαντήρας, λαγόνια ακρολοφία), 

τα οποία ψηλαφούνται ανά δύο, ταυτόχρονα και στα δύο ημιμόριά της, και 

συγκρίνονται οι μεταξύ τους αποστάσεις. Η εξέταση της πυέλου, εφόσον κριθεί 

σκόπιμο, συμπληρώνεται με δακτυλική ψηλάφηση των οστών της διαμέσου του 

απευθυσμένου. 

Κατά τη φάση αυτή εξετάζονται τα αντανακλαστικά θέσης (ιδιοδεκτική 

αισθητικότητα), η διαταραχή των οποίων επιβάλλει τη διενέργεια μιας πλήρους 

νευρολογικής εξέτασης. 

Εφόσον το ζώο αδυνατεί να παραμείνει σε όρθια στάση, η παραπάνω εξέταση 

πραγματοποιείται με το ζώο σε στερνική ή πλάγια κατάκλιση. 

 

Κατάκλιση 

Για τη σχολαστικότερη εξέταση των άκρων, το ζώο τοποθετείται διαδοχικά σε 

δεξιά και αριστερή πλάγια κατάκλιση και κάθε φορά εξετάζονται τα ετερόπλευρα της 

πλευράς κατάκλισης άκρα του. Η αρχική πλευρά κατάκλισης επιλέγεται έτσι ώστε το 

άκρο που παρουσιάζει το πρόβλημα να εξεταστεί τελευταίο. Οι λόγοι για τους 

οποίους επιβάλλεται αυτό, είναι η συχνή απροθυμία του εξεταστή να εξετάσει τα 

"φυσιολογικά" άκρα του ζώου, αφού έχει ήδη εντοπίσει ένα ορθοπαιδικό πρόβλημα 

το οποίο δικαιολογεί την κλινική εικόνα του ζώου, και οι απρόβλεπτες αντιδράσεις 

του ζώου σε οποιοδήποτε περαιτέρω χειρισμό του από τον εξεταστή, μετά την 

πρόκληση πόνου στο πάσχον άκρο κατά την εξέταση. Το ζώο συγκρατείται σε πλάγια 

κατάκλιση από ένα βοηθό, ο οποίος βρίσκεται στην πλευρά της ράχης του ζώου 

κρατώντας σταθερά τα άκρα της πλευράς κατάκλισής του, ενώ παράλληλα ασκεί ήπια 

πίεση με τους αγκώνες του στον κορμό του ζώου. 

Η εξέταση κάθε άκρου γίνεται προοδευτικά από την περιφέρεια (φάλαγγες) 

προς το κέντρο (ωμοπλάτη, πύελος) και περιλαμβάνει τον σχολαστικό έλεγχο όλων 

των ανατομικών στοιχείων του (π.χ. οστά, μύες, τένοντες, σύνδεσμοι, αρθρώσεις). 

Με μεγάλη προσοχή πρέπει να εξετάζεται το δέρμα του κατώτερου τμήματος 

των άκρων (π.χ. κεράτινα φύματα, μεσοδακτύλιες πτυχές), το οποίο παίζει σημαντικό 

ρόλο στη στήριξη του σώματος και τη βάδιση. Συνήθης αιτία χωλότητας αποτελεί η 

παρουσία τραυμάτων, ξένων σωμάτων, μαζών, δερματοπαθειών κ.ά. 
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Για την εξέταση κάθε άρθρωσης, αρχικά ψηλαφούνται τα ανατομικά στοιχεία 

που βρίσκονται εκατέρωθεν της, ώστε η συγκράτησή τους κατά τον έλεγχο της 

άρθρωσης να μην δώσει εσφαλμένη εντόπιση του προβλήματος. Η άρθρωση, εκτός 

από την ψηλάφηση των ανατομικών στοιχείων της και τον καθορισμό του βαθμού 

διάτασής της, υποβάλλεται σε φυσιολογικές (π.χ. κάμψη, έκταση, προσαγωγή, 

απαγωγή) και μη φυσιολογικές (π.χ. υπέρκαμψη, υπερέκταση, πλάγιες, στροφικές, 

συρταρωτές) παθητικές κινήσεις με σκοπό τον έλεγχο του εύρους των κινήσεών της, 

της σταθερότητάς της, της ακεραιότητας των υποστηρικτικών ανατομικών στοιχείων 

της (π.χ. σύνδεσμοι) και τον εντοπισμό κριγμού ή πόνου. Κατά την υποβολή μιας 

άρθρωσης σε παθητικές κινήσεις, τα εκατέρωθεν οστά της πρέπει να συγκρατούνται 

σταθερά, ώστε να αποτραπεί η ταυτόχρονη κίνηση των άλλων αρθρώσεων του άκρου. 

Κατά τη φάση αυτή εξετάζονται, επίσης, τα νωτιαία αντανακλαστικά και η 

αίσθηση του πόνου, η διαταραχή των οποίων επιβάλλει τη διενέργεια μιας πλήρους 

νευρολογικής εξέτασης. 

Εφόσον κριθεί σκόπιμο συγκρίνεται το μήκος των πρόσθιων ή/και των οπίσθιων 

άκρων του ζώου. 

Η χορήγηση ηρέμησης ή ακόμη και γενικής αναισθησίας στο ζώο κρίνεται 

συχνά απαραίτητη για την ολοκλήρωση της ορθοπαιδικής εξέτασης, ιδιαίτερα 

μάλιστα όταν διερευνώνται προβλήματα των αρθρώσεων. Τονίζεται ότι 

αντενδείκνυται η χρήση χημικής συγκράτησης πριν από την απόκτηση όσο το 

δυνατόν περισσότερων κλινικών πληροφοριών (π.χ. πόνος) από το ζώο που βρίσκεται 

σε εγρήγορση, με εξαίρεση τα πολύ επιθετικά ζώα. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της ορθοπαιδικής εξέτασης, ο εξεταστής μπορεί να 

επαναλάβει οποιοδήποτε στάδιό της, εφόσον το θεωρήσει σκόπιμο. Επίσης, δεν 

πρέπει να λησμονείται, ότι σε περιπτώσεις αμφιβολίας, η σύγκριση ενός άκρου με το 

αντίστοιχο ετερόπλευρό του μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στον εντοπισμό της 

βλάβης. Αν κατά τη διάρκεια της κλινικής εξέτασης διαπιστωθεί κάποιο κάταγμα, 

τοποθετείται αμέσως ένας προσωρινός νάρθηκας ή, τουλάχιστον, δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στις μετακινήσεις του ζώου κατά την περαιτέρω εξέτασή του. 

 

Εργαστηριακές εξετάσεις 

Η περιοχή του άκρου που εντοπίστηκε το πρόβλημα εξετάζεται ακτινολογικά, 

συνήθως μετά τη χορήγηση ηρέμησης ή γενικής αναισθησίας στο ζώο. Απαιτούνται 
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τουλάχιστον δύο καλής ποιότητας ακτινογραφήματα, σε προβολές που διαφέρουν 

κατά 90ο και περιλαμβάνουν τις εκατέρωθεν αρθρώσεις. Η λήψη άλλων 

ακτινογραφημάτων και η χρησιμοποίηση πιο εξειδικευμένων απεικονιστικών 

τεχνικών (π.χ. αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, υπερηχοτομογραφία, 

μυελογραφία) εκτιμάται κατά περίπτωση. Η ακτινογράφηση της αντίστοιχης περιοχής 

του ετερόπλευρου υγιούς άκρου βοηθάει συχνά στη διάγνωση. Η πραγματοποίηση 

άλλων εργαστηριακών εξετάσεων, όπως η ανάλυση του αρθρικού υγρού, η βιοψία 

(π.χ. αρθρικού υμένα, μυός, οστού) και η ιστοπαθολογική εξέταση, η καλλιέργεια και 

το αντιβιόγραμμα (π.χ. αρθρικού υμένα, οστού), η ανάλυση της βάδισης, οι 

ηλεκτροδιαγνωστικές μέθοδοι (π.χ. ηλεκτρομυογραφία, μέτρηση αγωγιμότητας 

νεύρων), η αιματολογική εξέταση, η βιοχημική εξέταση του ορού του αίματος, η 

ανάλυση του ούρου, οι ορολογικές και οι ανοσολογικές εξετάσεις και, τέλος, η 

ανάλυση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες σε κάποια 

περιστατικά. Τέλος, σε προβλήματα που εντοπίζονται στις αρθρώσεις, χρήσιμες 

πληροφορίες παρέχουν η αρθροσκόπηση και η ερευνητική αρθροτομή. 
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