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Konie wyścigowe szlachetnej półkrwi, ze względuna
niezwykle duże obclĘenia aparatu ruchu zarówno pod-
czas gonitw, jak i treningów, są szczególnte narażone na
trrazy, w tym obrażenia stawu kolanowego. Medycyna
weterynaryjna wykorzystuje do obrazowania stawów
RTG, USG, ańoskopię, scyntygrafię, MR oraz tomogra-
fię. Niemniej jedynie ultrasonografia umożliwia precy-
zyjne zobrazowanie chrząstki stawowej. RTG nie daje
możliwości bezpośredniego j ej uwidocznienia, artro sko-
pia jest metodązbytinwazyjnąi nie moze byó stosowana
w badaniach rutynowych, zaś scyntygrafia wykazuje 1o-

kalne zmiany w metabolizmie kości, a nie w samej chrzą-
stce, Zarówno scyntygrafia, tomografia, jak i artrosko-
pia wymagaj ązłożonego postępowania i mogą byc wy-
konyłvane jedynie w wyspecjalizowanych ośrodkach (11,
ż4,26).

Celem diagnostyki obrazowej jest dostarczente możli-
wie precyzyjnych informacji o lokaliz acji, rozleg]ości oraz
stopniu zaawansowanta zmian degeneracyjnych czy po-
urazowych chrząstki stawowej (8, żI,22). Dane takie
pozwalająna postawienie diagnoz% rokowanie i podję-
cie odpowiednich działań lekarsko -weterynaryj nych.
Brak jest jednak odpowiednich nonn, dotyczących obra-
nJ oraz grubości chrząstki stawowej grzebieniabloczko-
wego bocznego i przyśrodkowego (crista patellaris late-
ralis et medialis) bloczka kości udowej (trochlea osis
femoris) u koni.

Tkanka chrzęstna (t extus c artil a gineus) pokrywaj ąca
powierzchnie stawowe jest tkanką chrzęstną szklistą(tex-
tus cartilagineus hyalinus). Tworząją swoiście zróżni-

cowane chondrocyty syntetyzujące substancję między-
komórkową. Skład i budowa substancji międzykomór-
kowej, zwanej teżmacierzą chrzęstną decyduje o właś-
ciwościach biologicznych i mechanicznych tkanki
chrzęstnej (7, I7,19). Chrząstka stawowa nie posiada
ochrzęstnej i dlatego jej regeneracja jest utrudniona (1,
7). Stąd tez wczesne wykrycie zmianpatologicznych ma
decyduj ące znaczenie prognostyczl:re oTaz racj onalizuj ą-
ce postępowanie lekarsko-weterynaryjne. Celem badań
było określenie swoistych cech chrząstki stawowej grze-
bieni bloczkowych bocznego i przyśrodkowego bloczka
kości udowej u koni szlachetnej półkrwi w wieku 3 lat.

Mateilał imetody
Badania USG przeprowadzono na klinicznie zdrowych 30

koniach (l8 ogierów i 12 klaczy) szlachetnej półkrwi w wie-
ku 3 lat. Badania odbywały się w okresie treningowym,przed
se zonem wyśc i gowym. Wszystkie zw ier zęta utrzymywane
były w podobnych warunkach środowiskowych. Użyto apa1

rafu ultrasonograftcznego Anser 485 z głowicami linearnymi
o częstotliwościach 6 MHz. Sonogramy byĘ drukowane na
papierze termoczułym Mitsubishi K 65HM-ca, następnie je
skanowano. Badaniu poddano powierzchnie stawowe grze-
bieni bloczkowych bocznego oraz przyśrodkowego bloczka
kości udowej w kończynie miednicmej prawej i lewej (ryc. 1).

Okolicę stawu kolanowego slrzyżono, golono i powlekano
żęlęm. Badanie przeprowadzano przy pełnym, równomiernym
obciązeniu kończyn tylnych. Pomiaru grubo ści chrząstki sta-
wowej dokonywano w 2 liniach równoległych do siebie,
o przebiegu pionowym. Linia pomiarowa na grzebieniuprzy-



Tab. 1. Grubość chrząstki stawowej @ + s)

Ryc. 1. Staw kolanowy konia od strony doczaszkowej
Objaśnienia: 1 - więzadło przyśrodkowe rzepki; 2 - więzadło
pośrodkowe rzepki 3 więzadło boczne rzepki; 4 - powierzch-
nia stawowa grzebtenia przyśrodkowego bloczka rzepki; 5 po-
wierzchnia stawowa grzebienia bocznego bloczka rzepki; A li-
nia pomiarowa na grzebieniu przyśrodkowym; B linia pomia-
fowa na grzebieniu bocznym

środkowym bloczka ko ś c i udowej pr zebie gała w zdŁuż b o cz-
nej krawędzi więzadła przyśrodkowego rzepki (lig. patallae
mediale) (ryc. 1) Linia pomiarowa na grzebieniu bocznym
przebiegała pod więzadłem pośrodkowym rzepki (lig. patel-
ląe inermedium) (ryc, l). Każdy pomiar powtarzano trzykrot-
nie, z otrzymanych wyników wyciąano średnią przyjmując

Obj aśnienia: duze litery oznaczająistotność róznic przy p < 0,0 1 ;

małe litery oznaczająistotność rożnicprzy p < 0,05

ją jako średnią grubość chrząstki stawowej odpowiedniego
grzebienia bloczka kości udowej. Otrzymane wyniki podda-
no analizie statystycznej przy zastosowaniu testu t-Studęnta.

Wyniki iomówienie
Sonogramy badanych stawów nie wykazywały cech

wskazujących na ubytki chrząstki. Chrząstka stawowa
w obrazie USG widocznabyŁa jako hipoechogeniczne
pasmo, którego zarys jest liniowy na całej długości obra-
zl (tyc. 2-3). Taki obraz uzyskano u wszystkich bada-
nych koni, zarówno na grzebieniu bloczkowym pTzy-
środkowym, jak i bocznym. Pod hipoechogeniczną war-
stwą chrząstki widoczna była hiperechogeniczna pod-
chrzęstna warstwa kości, a zkolei nad chrząstką aecho-
genicznamaź stawowa. Wyniki pomiarów chrząstki sta-
wowej przedstawia tab. 1. Nie stwierdzono różnic w ob-
r azie ckrząstki powierzchni stawowej grzebieni a blocz-
kowego przyśrodkowego i bocznego pomiędzy kończy-
nami lewą i prawą, Wystąpiła natomiast istotna różnica
(p < 0,01) między grubością ehrząstki na grzebieniu
bloczkowym przyśrodkowym i bocznym zarówno w koń-
czynie lewej, jak i prawej. W obu kończynach chrząstka
stawowa na grzebieniu bloczkowym bocznym była o ok.
żr 2% grubsza niż na grzebieniu przyśro dkowym. S twier-
dzono, że grubość chrząstki stawowej grzebieniablocz-
kowego przyśrodkowego bloczka kości udowej jest taka
sama w kończynie lewej i prawej, podobnie jak grubość
chrząstki grzebieniabloczkowego bocznego w obu koń-
czynach jest taka sama, Nie stwierdzono istotnej różnicy
w grubości chrza5tki stawowej pomiędzy osobnikami płci

Ryc. 2. Obraz ultrasonograficzny chrząstki sta-
wowej grzebienia bocznego bloczka kości udowej
Objaśnienia: A - chrząstka starvowa; B - warstwa
podchrzęstna kości

Ryc. 3. Obraz ultrasonograflczny chrząstki sta-
wowej grzebienia bocznego (strona prawa) i przy-
środkowego (strona lewa) bloczka kości udowej
Objaśnienia: A, A1 - chrząstka stawowa; B, 81 -
warstwa podchrzęstna kości

męskiej i zeńskiej.
Wmedycpieczło-

wieka ultrasonogra-
fia jest podstawową
metodą diagnostyki
schorzeń chrząstki
stawowej (2, 8,22).
od niedawna rów-
nież w medycynie
weterynaryjnej po-
dejmowane sąpróby
wykorzystania tego
sposobu obrazowa-
nia (3, 4,9, I0, 13,
14,2I, ż4).

Uzyskane w bada-
niach koni szlachet-
nej półkrwl, obrazy
sono graficzne



chrząstki stawowej grzebieni bloczkowych przyśrodko-
wego i bocznego bloczka kości udowej
serwacjami Denoixa (9). Pomiary włas
chrza.stka stawowa na grzebienil przy
ciensza niż na grzebieniu bocznym. Podobne spostrze-
żenia dotyczące grubości chrząstki stawowej grzebieni
kości udowej podali inni autorzy (I2) na podstawie ba-
dań materiału prosektoryjnego. Rózna grubość chrząstki
stawowej na grzebieniach bloczka kości udowej związana
jest z biomechaniką stawu kolanowego (7). Budowa ana-

tomiczna stawu oraz rodzaj wykonywanego ruchu i, co
się z §nn wtĘe, rozĘad sił dziŃających na powierzchnię
stawową mająwpĘw nie tylko na grubość chrząstki sta-
WoweJ
noglik

Obr
zaintere sowanie przede wszystkim ze w zględu na możli -
wo ści pr ecy zy jne go uwidocznienia zmian chorob owych.
Prawidłowa budowa chrząstki charakteryzuje się brakiem
echa, co wynika z budowy ultastrukturalnej macierzy
komórkowej, w której woda stanowi 60-80% masy (7).

W przypadku chondromalacji oraz stanów zapalnych
kostno-stawowych stwierdza się różnego stopnia ścień-
częnia i ubytki chrząstki (8, 15, I8,ż0,21). Ultrasono-
grafla umozliwia takze obserwację zmian w warstwie
kości pod chrza5tką. Badanie to ponadto pozwala na iden-
tyfrkację izolowanych fragmentów chrząstki lub kości.
W obrazie ultrasonogr aftcznym bar dzo dobrze widocz-
ne są fragmenty chrząstki wolno pływajape w mazi sta-
wowej lub tylko częściowo przymocowane do powierzch-
ni stawowej (14, 15). W badaniach własnych 30 mło-
dych koni półkrwi nie wykazano podobnych zmlanpa-
tologicznych.

W medycynie człowieka dla klasyfrkacji chondroma-
lacji stosuje się 4-stopniową skalę Outebrige'a (8). Po-
miar grubości chrząstki ułatwia precyzyjnąocenę jej sta-
nu, ewentualnie stopnia uszkodzenia (15, 21). Dla me-
dycyny weterynaryj nej szcze gólnie warto ś ciowe wydaj e
się zastosowanie ultrasonografii do wczesnej diagnosty-
ki osteochondrozy. Jednak by ustalenia mogły być obiek-

Ęwne, potrzebne sąstandardowe dane o grubości chrząst-
ktposzczególnych stawów koni. Dla tego gatunku odpo-
wiednie informacje literaturowe można znalężć jedynie
w odniesieniu do stawu śródręcznego (25). Wlmika z tego,
że potrzebne jest opracowanie odpowiednich norm dla
ńżnych grup wiekowychiróżnych stawów, co stanowi-
łoby pomoc w interpretacji sonogramów.

Obecnie powszechna wydaje się opinia, ze ultrasono-
grafia stawów może być wykorzystana w medycynie
wet erynaryj n ej do w ykazania r ó żny ch p ato l o gi i chr za1t-
ki, których nie mozna dostrzec radiograftcznie. Jedno-
cześnie USG, jak żadna inna metodanieinwazyjna, kla-
syfikuje zmiany zapalne i zwyrodnieniowe, a tym samym
sprzyja podj ęciu optymalnej decyzjt terapeutycznej.
Można przypuszczać, że odegra ona także pozytyłvną rolę
w kontroli zabutzęńrozwojowych chrząstki młodych koni
(2I),

Aparat ruchu koni wyścigowych, ze względl na spo-
sób uftkowania, jest poddawany ekstremalnym obcią-
żeniom,które skutkuj ąmtędzy innymi, obrazeniami sta-
wów. Procesy gojenia są utrudnione, jako że potencjał

odnowy ograniczony. Staw kolanowy ze
rlzględy owę oraz właściwości biomecha-
nrczneJe predysponowany do urazów. Wo-
bec tych faktów, szybkie rozpoznanie skutków traumy
ma kluczowę znaczenie dlalęczenia. Efekty terapii de-
cydująo kańęrze sporlowej i hodowlanej konia. Wydaje
się, ze ultrasonografta chrząstek stawowych u koni ze
względu na swoje właściwości stanie się popularną me-
todą diagnostyczna. podobnie jak to ma miejsce w me-
dycynie człowieka.
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