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Aknop,ąghią, chorob,a zaobserrł,o.wa,n,a w ,roku 1889
,u luda,i przez P ierre Marie otraymała poaz,ąt-
kotvo nazwę w jgzyku odlaywcy ,,L'osteoia,rthropatie
Lrype,rtrofianite pneumolr,ique". A wigc n,azwa tej cho.
roby mówi o stanie pa,tolo3icznym ko,ści i stawów sto-
jącym w związku ze schorzenliem narządu oddecho-
wego. Obgcnie *"ohorzenie to jest opisylvane w pi.
śmiennictwie weterl.na,ryjnym pod nazwą akropachiii
a w piśmiennictwie medycznym pod nazwą periostitis
hyperplastica, Ponie,rł,aż etiologia i mechanizm porr,-
stawarnia zmian cho,ro,bo,wych są nadal niervyjaśn,i,cne
rniektórzy auto|rzy chgtnie używają dl,a określenia tego
scho,rzen,ia naz;wy,,Choro,ba Piorre Nlarnie". Wszystkie
te definicje określają aknopachię jako zespół obja-
lvów ,a rrie jako jednoŃkg chonobołvą.

Główne objawy Ę cho,roby to z3rńienie kości
śródreczla i palców rovszerzające się n,a wyższe od-
cink,i koilczyrr przypominające na pierwszy rzut clke
o,brzgki. Czasem proces o,bejmuje również stawy.

Przypadek akropachii u psa
z Kuniki chirurgicznej wydziału weterynalyjnego Uniwersytetu War§zaw§kiego

Klerownlk: Prof. dr JóZEF KULczYcKI

bydło, hvy, ko,ty, kilóli,ki i ptaki. P,ołslsie piśmienmic-
two weteryniaryjne zna tylko dwa nazwiska autorów
plrac o akropa,chiii. W roku 1928 Łopatyński
ropisał 2 przypadki ał<ropa,chii u psów, a KuIczyc-
k i rv roku 1933 przypadek tego schorzenia u konia.

vy' p,iś,mienrric,twie radzieokim sp,otkałern opisy przy-
padków a,krop,a,chii u korr,ia i u psa podarre przez W i-
tsz n ia k o w a. Najwięcej plrzyp,adków ailęr,op,achiiii

u psów,obsennowali Cadio,t i'Wirth. Jako cho-
robg towarrzy,szącą rrajczgściej,stwierdaano gruźlica
u psów, a u innyoh zwi,etząt czgściej in,rre schorzenia
stoją w związkll z ailcropachią.

Poinieważ jednak sta,tystyka rozoiąg,nigta n]a wszy-
stki,e zwierzgta wykaa;uje, że w olbrzymiej wigksz,osc,i
przlpadków gr!Żlica jost chorobą piorwo,tn,ą, zainte-
resowan,ie ąutoirów skiero,wrane było w tę striorrę. W'ją-
zan,o etioło8ioznie gruźlica z akr,opac}r,ią i supo,nowan,o
istrrienie specjalnego typu p,rątka gruźl,icz,ego, powo-
dującego zapahe,ni,eswoiste zmiany oikostn,olve.

Stwierdzorr,o, że schorz,snrc to stoi rwykle w z,wiązku
z plo,cesarni ,roupadowyrni toczącyrni się przez dłuŻszy
ozas w ustnoju. Rertgenologicznie st.ł.ierdza się sy-
rne.l.ryczne bujanie odokostnowe. Symetria dotyczy
dwoch końozyrr przednich lub tylnych,

P,rzypa,dki Ę choroby były opi§ywane w piŚ-
rniennictwie weterymarryjrrym, na plzostrzeni praw-ie
pół wieku, u różnych zwtetząt. Obserwo,wano ją naj,
cagśoiej u psów. Z lnnych zwieraąi należy wymienió
konie, u których schorrze,nie to nałeży do rzadkośc,i,

W m,iarg mnożell:ia sig praypadków akr,opaclr,ii zau-
Ivażono, że wystgpuje ,ona Tównież jako nastgpstwo
in,nych chorób płlc związanl,ch z rozpadem tka,nek.
Yy'yrnieniano j,ako przyczyny akropachii rrowotw,orry
płuc, przewlekłe p,rocesy no,prrre i mar,tł,vilcę. Teoria
współistnienia gruźlicy z aikropa,chią została zachwią"
na i obalołr,a. Na,,j b,ard,ziej,przekony,vui ącym argumen,-

tem przeoiw teo,riri łączącej akr,opachię z gruźlicą był
fakt, że u bydła nie srwierdzon,o an,i jednego p,rzy,

padiku aknopachii wiążącego się z grlźIicą, mim,o że
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c]ror,o]la ta jest szeroko rozpillvszec'lrniorr,a lrśrócl tl-clr
zwrctZąt.

Dalsze dołriesienia rvprołvadziły zupełną dezoriolr-
tację lv etiologii tego schorzenia. Okazało się, że clro-
roba ta towaIzyszy również schorzeniom układu krą-
żenia. Łopatyński stwierdził w jetl,rrym z opisy-
rvanl,gh przez, sieb,ie przypadków marskośó obu nerek.
krrlczr cki nie srtwierdził żadnvch zablrzen we-
tvngtrzn;,ch u obserwowanego ko,nia. Akropachii t,o_

rvareyszył w tyrn p,rzypadku włókn,iak zakażony z in-
ten,sywn,vrn r,ozpa,dom tkanek. Koń ten mńrno zach,o-
wania wszelkich funkcji fizjołogicznych w grarrioach
lro,rnr1 bvł o,5romtl,ie rvyoieńczony. Przy ba.daniu sek-
cyjnym nile stwierdzo,no zmlian qruźliczych u tego ko-
n[a.

Yi p,r.zypadku arkr,opachii u konią opisanym p,rzez
W i szni a k o w a autor przepl,Dwadzi,ł badanrlie
alerg,ig2nę w kie,runku gruźlicy na skutek nieprawidło-
wego ,o,braz,u rerttgello,wski.ego płuc. Próba wypadła
ujernn,ie, jednak rvedług ohse,rłvacji autolra po wstrzy-
knigci,u tuber-kuliny nastąpiło pod,niesienie się tempe.
matulry w miejscu lvystgpo,wania z,m,ian kostny,ch. W
badanirach pośnriertn vch również wylkluczorrlo gruźIicę.

W ślvietle tyclr spo,strzeżeń powiązamńe akr,opachii
a jakąkolrviek spec,vficzną cho,nobą wydaje sig być bł9-
d,enl, m,imo, że u, znaczn,e,1 większoŚci p,rzypadków
wiąże sig r:na z gruźIlcą.

Prócz gruź\icy i in,nych scho,r:zeń płuc wymienia sig
jako pierwo,tne schorzenie akropachii choroby układrr
krążenia związalne z zastojarni w krwiobiegu, scłro-
rzenia dróg żółciowvch, przewodu pokarmowego a na-
wet wiąże się akropachig z lkacheksją starrcuą.

Mechanirzm polv§tawania zmiałr odoko,strr,owych po-
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zostaje rórvnież za6aclką. Symetryczrrośó zmian nasu-
lva rrryśi o tym, że proces ten jest kiero,warry na dro-
clze nerwołł,ej. W jaki sposób układ-nerwołvy otrz)-
rrruje bodźce, jest sprawą rrie jasną. \{ożna przijąć
nastgpuj ące ewentualności :

l, Za,trucrie jaclami bakter__vjrr,vrrri.

2. Zalruaie produktanri rozkładu tkanek.
3. Zal.;':uucię pnoduktanri rozpad,u elementów morfo.

tycznych krwi w rrastgpstwie zastoinoltvch za-
hurzeń s, kraźeniu.

Żadna z tych teoniii nlie tłuma,czy jecł,nak dlaczego
znrianv odokostnowe powstają przed_e lvszystkim ntr

końozłłrach.
Przypadek własny: P,rzypadek do,tyczy psa

owcz,arka alzackiego la,t 3. Z wywiadu nie udało sig
ulstalić czy pies miał dłuższą styczrr,o,śó z człowiekierrr
chorym ,n,a gruźii,ca, lub czy przebywał w środowisku
mogącym być źr6dłe,m stałej infekcji. Stan ogólni,-
zwierzęoia zły. Pies o,g.r,orrrrlie w),chudz,o,ny rnirno za-
chorva,nego apetytu. Kończyny zgrubiałe, p,rzednie
rv dolnynr odcinku do połowy podrarr,ienia tvlne do
stawu skokowego, Przy palpacji stlvieldza się. że zgru-
b,ienia te są ,twarde ,i stanlowią jakby pogrubien,ie ko-
śr:i, W badarniu klirrlicznym przy ,osłuchiwaniu i opu-
|kiwa,niu stwier,dtzorr,o r,ozległe pola bezpo,wietrzne
świadczące o daileko posunigtym procesie chorobowyrrr
w płuoa,ch. P,róba alergiczna w kierunku gruźl,ircy wy-
padła doclatnio. Rozpoznanie klil-1iczlre akropachii
i gruźl cy płuc nie rt,asuwało żadnych rvątpliwości.

B,adanie rentgeno-wskie. Klatka p,ier,
si,o,wa. PoIa płu,cn,e za,eiemnione liczrrymi ognlskałni
zag9szczen]i,owyłni. Poła szcayiowe zaciemnione cienia-
mi liniowymi i srnugowa,tymi. Pravmostk,owa czgść
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płuo pokryta o,bszernymi połami lo,zjaśnńenia. Rucho-
nrość kla,tki piersio,wej ,o,grani,ca,ona, Obraz serca za-
tar,ty i w wigkszej części p,rzesłonligty zaggszczaniami.
Ruclr,v przepony w granica,ch no,rmy.

Koilczyny. Badrarr,ie ron,tgenowskie zrnian kos,tnych
d,aje zupełnie pelvne ulipatogenne objawy. Dzięki
cha;raktervstl,człr)m,obj,aw,om rantgeno,wskiłn w r,oz-
poztraniu tej cl-rorohv n,ie uwzglgdnia się rozpoznania
różn,iczkowego,

zn,ainiennym objawem rentgen,owskirn akr,opachii
jest synrotryczrne bujan,ie od,o]kostnowe siggające czgs;to
złraczłl1, gh rozlni,arórv, Synretr.ia dotycz1, zaw gze dwóch

koliczyn prze,dnich lub tylnych. Zmi,any oclokostnowe
obserrvujenry rvigc zalrsze na drloch albo na czterech
kończyn,ach. Grubośó oienia odokostnorrrego jest
ltn,iejsza od całości zgrubienia kończyny. Cieli jest
baldzo dob,rze \\,),syoolny, ale rvąski.

Sekcyjn,ie stwierdzanlo już. niejednokrotnie, że po-
grubienie koficzyn u psów z,awdzięcza s,ię praede
lvszystkirn p,rzerostolvi tkanki łącznej silnie stwardnia.
łej. Symetri,a zrnian odokostnołvych jest tak claleko
posun,igta, że wyraża s,ig nrie tylko rt, zajgciu p,r,oce-
sem obu sąsiednich koirczyn, ale rórvnież z,achowuje

ADAM SMOLUCHOWSKI
Wa,rszawa

się wielkośó, forma i położenie nasłojeń na obu koń-
czynach. W naszyłrr pr,zypadku obfitośó zlnialrr oddko-
stnowych p,od,kreślała jeszloze ten chalraktgry,§tyczrny
objarr. synrotrvczn,o,ści. Zmiasly rla przed,rlich lcończy-
nach ,rozoiągały sig do stawu łokci,owego a na tylnych
r,lo starr u kola,llorvego. Badanrie rentgen,o.vskie pozo-
stałych czgści kośćc,a dało wyrr,ik ujemny.

Zapale,nie okostnej przebiega z,rvykle w dwóch for-
rrrach, jako zapalenie włókn,iste ń zapalenie kostnieją-
ce, Zapalelrie włókn,iste obejmuje tyko powierz,chow-
ną warstwę okostnej, a rna obnaaie rontgerrowskim jest
niervidocznre. Zapalenrie kootniejąc,e obejmtlje utkanie
głębszych \łarstw okostn,ej wnaz z ładunrkiem znajdu-
jącl,ch s, ę tialn osteoblastórv. One to właśn,ie 

- 
te

o_<teoblast1, 
- ualktywnio,rre w),wołuią zrnitany dające

się zarej es,tro,rł,aó na ren,tgen,ogrla,mie. Osteo,blasrty two-
rza ogrr,iska ko,stnienira, które rrastępnie n,asycają sig
,so]a,mi lĄ,apnli]a ,i c{opiero w tej fazIie p,rro,cesu kostn,ie-
jące za,palen,ie ,olkostnej może byó rozl}oizna,n,e na lent-
genogramie $, p,os,lacli srnugi równ,oległej do powiorź-
chrri kości. Srrruga o]ko,s[niowa jest zrł,ykle ,oienie,m sil-
llie wysyco,nym,

NaleĄ, plzypuszrcziać, że ,obraz rontgen,owski p,r,o-

cesu kostnrieni,a okost,n,owego rv a'kropachii n,ie odbrie-
ga ocł etiologiczrn,ie inrnych pro,cesółv zapalenia okost-
nej. Nie opisywanro prób d,oświrad,czalne,5o wywołania
akropachii, które może pozwol,iłyby na dokład,niejsze
prześledzonie sprawy cho,r,obowej.

Obserwowany przez nas l]ies padł po trzoch ty-
godn,iach przebywania w klinice, bez wy,rażnego p,o-

8omszćnlia sig stlanu o,gólmego praed śm,iercią.
Badanie pośmier,hne potwierduiło rozpoznanie alrr,o-

pachiri i gruźli,cy płuc.
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Podstawy terapii tkankowej

śrł"iat naukowy ,obchodzi w bieżącvm roku ?S-leoie
urodzi,n wiolkiego r,adz,ieckiego uozo,nego Włodzim,ie-
rza Pietrowioza Fiłato,wa, pr,ofesolra okulistyki i kie-
r]orwnlika klirrriki c}ro,rób oćzu Inlsit}rtutu NIedycz,nego
w Odessie. Fiłatow uasłażył sig ludzkości jako od.
fitrywoa nlołvego podejścia d,o zjawiska wzrostu i re.
gene,rac,j'i tkanrek. Zagadnien,ia z tym nviąz;ane oPra-

cował ,zaróllrno teoretycz|,ie, jail< ,i pralktyozn,ie. h"|
dują one ,oglraz wigksze zastolsowanie nie tylko w oku-
listyce, ale i w innych dziedzimrach medycl.ny.

Pu,nktern wyjścri,a jego ,odkryciira było usiłowanie
doł<ornarrria, jedlrnlie dotąd raz udanego ł,v hirstorii oil<u-

iiLstyki (1905 r.), przleszaz:epienia rogówki, tj. zastą-
pien]ia scho,rzałej, np. nmgtrliałej rogóWlci (bpdą*j

3t


