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Streszczenie. Sprawny narząd ruchu jest podstawą prawie każdego organizmu. Bez jego 
prawidłowego funkcjonowania, chodzenie i wiele innych funkcji życiowych może 
powodować przewlekły ból. To właśnie na tylnych kończynach psa znajduje się większość 
mięśni, które pobudzając kończyny, umożliwiają prawidłowy ruch zwierzęcia. W przypadku 
dysplazji, czy później rozwijającej się choroby zwyrodnieniowej stawów, lokomocja u psa 
ulega zaburzeniu, a wszelkie czynności funkcjonalne u zwierzęcia wiążą się z uciążliwym 
dyskomfortem. W dzisiejszych czasach, całkowita wymiana stawu biodrowego u psów nie 
uchodzi za pospolity i rutynowy zabieg. W większości przypadków, jest to ostateczne 
rozwiązanie dla zwierząt. Ma to wiele swoich przyczyn, począwszy od wysokiej ceny 
zabiegu, po długi proces rehabilitacji i ograniczonych warunków, które musi spełnić pacjent 
przed przystąpieniem do zabiegu. Jako, że istniejące rozwiązania nie są jeszcze możliwe do 
implementacji we wszystkich rasach psów ze względu na różne uwarunkowania oraz 
zawężony wybór, istnieje potrzeba powstania nowych idei, także powiązanych z eliminacją 
negatywnych powikłań pooperacyjnych. W związku z tym, w pracy podjęto próbę stworzenia 
koncepcji rozwiązań odpowiadających na założenia i potrzeby przyszłych psich pacjentów.  

Celem pracy było opracowanie postaci konstrukcyjnej endoprotezy oraz wykonanie analizy 
wytrzymałościowej dla zaproponowanego rozwiązania. 
W pracy przedstawiono projekt koncepcyjny endoprotezy dla konkretnego przypadku psa 

z dysplazją prawego stawu biodrowego. Osobnik, dla którego dokonano projektu 

endoprotezy, jest psem (samicą) rasy Labrador Retriever. Zdjęcie rentgenowskie, będące 
podstawą badań i konstrukcji zostało zrobione w wieku 9 miesięcy, czyli w fazie 

intensywnego wzrostu pacjenta. U osobnika o wadze 28,5 kg stwierdzono dysplazję w postaci 
lekkiej kulawizny na prawą tylną kończynę, gdzie panewka pokrywa główkę kości udowej w 
mniej niż 50%. Skutkiem stała się niemożność całkowitego wyprostowania oraz pełnego 
odwiedzenia kończyny do tyłu. Zaobserwowano również nienaturalną postawę psa przez 
odstawianie kończyny na bok.  

Uszczegółowionym modelem endoprotezy jest hybrydowa, modułowa proteza składająca się 
osobno z trzpienia, szyjki, główki kości udowej, części pośredniej oraz panewki.  
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