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Chatacteristics of changes in submaxilla of wild tuminants in the x-tay image

Summary

The present rese*rch is unique. Its purpose was to prove the suitability of X-ray techniques for diagnosis of
pathological changes of wild ruminant skeletons.

The most interesting cłses were chosen, among which two had very similar changes visible in the submaxilla
area, The macroscopic examination did not allow for a closer estimation of the character changes. The X-ray
examination revealed a wide range of radiological symptoms by means of which thę final diagnosis could be
made. Cystis folicularis, despite great simi|arity of changes, clearly differed on X-ray pictures from the over-
growth of shank bone tissue caused by osteoblastic stimulation of bone tissue injury background.

The third case showed typical radiological symptoms of the inflammatory state (ostitis), infection back-
ground, as lyell as a possibiliĘ of differential diagnosis.

Keywords: wild ruminants, bones changes.

Przy ocenie prawidłowości odstrzału samców zwle-
Tzyny płowej dokonuje się oceny wieku. U łosi, jeleni
czy saren, podobrrie jak u większości przeżuwających,
wiek ocenia się wizualnie na podstawie charaktery-
stycznych zmian uzębienia (16). U osobników rnło-
dych jest to wymiana uzębienia mlecznego na uzębie-
nie stałe, u starszych ocenia się wiek na podstawie stop-
nia starcia uzębienia stałego. Dokonując takiej oceny
często ma się do czynienla z rożnego rodzaju defor-
macjami patologicznymi. Przy ocenie wizualnej nie
zaw sze j est możl iwe okre ś l eni e pr zy czyn ty ch zmi an.
Pomocne może byc wykorzystanie badań rentgenow-
skich. Pozwalająone na postawienie wstępnego rozpo-
znan7a, a wielokrotnie rownież ostatecznej diagnozy.

Celem badań było określenie, z wykorzystaniem
badań rentgenowskich, rodzaju naj częsts zy ch zmlan
występujących w obrębie uzębienia i struktur kostnych
zuchwy saren.

Materiał imetody
Badany materiał stanowiły żuchwy samców samy (Ca-

preolus capreolus) pozyskanych w makroregionie środko-
wo-wscho dniej Polski. Zuchwy w r az z czaszkami byĘ prrry -

gotowane według metodyki preparowania trofeów myśliw-
skich (l7). Wybrano trzy żuchwy, w których poprzez oglą-
danie i badanie palpacyjne stwierdzono podobne zmlany
c e chuj ąc e się asymetrią rozwoj u i deformacj ą struktur ko st-
nych. Lokaltzacjat charakter zmian sugerowały tło urazo-

we, zapalne lub nowotworowe. Radjogramy wykonano sto-
sując technikę zdjęc celowanych,przy użycil aparatu rent-
genowskiego XD 4-D-02. Wykorzystano klisze rentgenow-
skie XS-l utnieszczone w kasecie DU PONT QUANTA
RAPID z ekranem wzmacniającym CRONEX INTENSI-
FYING SCREENS z domieszką pierwiastków ziem rzad-
kich. Ekspozycji dokonano w ułozeniu przyśrodkowo-bocz-
nym i grzbietowo-brzusznym,

Omówienie wyników

Z dj ęcia rent genow s kte w ykazĘ, ż e mimo zew nętr z-
nego podobieństwa (ryc. 1) w kazdym zprzypadkow
p a.to geneza by ła r o żna i wymagała o ddzi e lne go omó -

wlenla.
Przypadek pierwszy
Zmiany patolo giczne do strze galne makro skopowo

(ryc.2) polegały na defonnacji lewego trzonużuchwy,
wyraźnie widocznych ubytkach istoty korowej, niepeł-
nym rozwoju trzonowca M,, ukośnym w stosunku do
osi długiej trzonu żuchwy ustawieniu trzonowca M, i
M" oTaz nierównomiernym starciu guzków trących
korony M, i M. strony lewej w stosunku do prawej.
Zmiany te nie pozwalały na jednoznacznę określenie
etiologii. Badanie rentgenowskie pozwoliło na rozpo-
znanle torb ieli zębopochodnej przebie gaj ącej z nisz-
czeniem kości (ryc. 3).

Ze względu na fakt, ze stomatologia weterynaryjna
jako nauka zaczyna się dopiero rozwljac,w niniejszym



Ryc. 1. Przypadek pierwszy i drugi -
kroskopowe w obrębie trzonu żuchwy
wych i trzonowych

Ryc. 3. Obraz radiologiczny zmian widocznych na rycinie 2
(torbiel zębopochodna)

szenie zawartości tlenu, obniżenie pH, jak rownież
wzrost zawatioŚci dwutlenku węgla, które prowadzą
do przewlekłego stanu zapalnego (8). Jest to faza
pierw sza, nazry ala fazązapoczątkowania. Druga faza,
tzw. fazatworzenia, polega na otorbieniu się jamy tor-
bieli. Jama torbieli powstaje w proliferującym nabłon-
ku ziarnin i aka pr zyw ierzchołkowe go w wyniku zwy-
rodnienia i obumarcia komórek nabłonka. Występują-
cy obrzękwewnątrzkomórkowy i grornadzenie się pły-
nu prowadzi do powstania mikrotorbieli. Mikrotorbie-
Ie, zlewając się ze sobą tworzą większą jamę',.a gro-
madzący się w niej płyn, wywierając wzmożone ci-
śnienie, prowadzi do stałego wzrostu torbieli, która
uciskając na kość powoduje stopniowy j ej zantk.

Powiększanie się torbieli, stanowiące trzecią fazę
jej rozwoju, jest wynikiem wzrostu ciśnienia osmo-
tycznego wewnątrz torbieli. Stały wzrost metabolizmu
komórek nabłonkowych oraz brak limfatycznego od-
płpłu (drenażu) j e st pr zy czy ną zabur zeń równ owagi
osmotycznej.

Zawafi,ość torbieli stanowi płyn o barwie jasnozół-
tawej do ciemnobrun atnej, zaw ier aj ący kryształki cho -
lesterolu, złuszczony nabłonek, limfocyty, krwinki
czerwone, albuminy, globuliny oraz nukleoproteiny. W
wyniku zakażenta pĘn torbieli staje się mętny i za-
wiera liczne ciaŁka ropne, bakterie i wynaczynioną
krew. Niekiedy krwi może być tak duzo, że torbiel
imiĘe krwiak. Zawartośc torbieli moze wypełniać jej
wnętrze częściowo lub całkowicie.

Torbiele korzeniowe wy§tępują częściej w szczęce
niż w żuchwie, stosunek ten określa się jak 3:1. W
piśmiennictwię zwraca się uwagę na osobnicząpre-
dyspozycję do występowania torbieli, jak równiez ro-
dzinne ich występowanie (13).

Torbi e le w s zczęc e pr zyb ier aj ąkształt kuli sty, n ato -
miast w żuchwie kształt lekko spłaszczony, owalny.
Istota zbita kości żuchwy w początkowej fazie two-
rzęnia się torbieli zapobiega szerzęnlu się procesu na
zewnątrz, dlatego rozwijają się one wewnątrzkostnie,
niszcząc istotę gąbczastą. W miarę wzrostu torbieli
dochodzi do rozdęcia i uwypukleniakości nazewnątrz.

podobne zmiany ma-
i zębów przedtrzono-

Ryc. 2, Ubytki istoty korowej trzonu żuchwy z jednoczesnym
zapadnięciem się trzonowca M,

opracowaniu przyjęto podział torbieli obowiązujący
w stomatologii ludzkiej, a wprowadzony pTzez Pind-
borga i Kramera w 1972 r. i przyjęty przez Swiatową
Organizację Zdrowta (6,7 ,25).

Widoczne makroskopowo zmiany w zestawieniu z
obrazem rtg pozwalały sądzic, że w opisanymprzy-
padku była to torbiel tła zapalneto, mianowicie tor-
b i e l korz eni owa. P ow staj e ona z ziarntntaka p r zyw ier z-
chołkowe go lub zęb a b ezmiazgowe go, P r zy czy nąp o -
wstania torbieli jest zazwyczal czynnik infekcyjny po-
chodzący zkanaŁu zęba. Dużąrolę odgrywa zmniej-



Ryc. 4. Deformacja istoty korowej trzonu żuchwy z jedno-
cze§nym zapadnięciem się przedtrzonowca P.

Ryc, 5|. Zdjęcie celowane dotyczące przypadku drugiego,
obrazuj ące zagęszczenie struktury beleczkowej i pogrubie-
nie dolnej warstwy korowej trzonu żuchwy

Na skutek ucisku torbieli na kość dochodzi do pro-
cesów zanikowych, obejmuj ących stopniowo warstwę
korową kości (istota zbtta), wynikiem czego jest jej
wyrazne zcieńczenie. aniu
ugina się i wydaje ch owy
cńrzęst (crepitatio).W h po

zantku blaszki kostnej, możę dojść do zrostu ściany
torbieli z błonąśluzową j amy ustnej. Przy omacyłva-
niu mozna stwierdzić wyraźnę przelewanie się pĘnu

wartości torbieli na korzenie zębów (ryc. 3).
Torbiel korzeniową należy różnicować ze szkltwta-

torbieli (9).

kazląe cechy rozdęcia z objawami nadbudowy ze stro-

Ryc. 5. Obraz radiologiczny zmian widocznych na rycinie 4



skutek pobudzenia osteoblastycznego doszło do za-
gęszczenia struktury b eleczkow ej or az po grubienia
dolnej warstwy korowej trzonu zuchwy (10). Jednak-
ze punktowe zdjęcie bezekranowe zębaP. (ryc. 5') nie
wykazało żadny ch zm),an okołowi erzch o łko wy ch.
Całość zmian radiologicznych badanej okolicy wska-
zuj e, że najb ar dzie j praw d op o d obną pr zy czyn ą p o b u -
dzęnia osteoblastycznego był uraz mechaniczny z
uszkodzeniem okostnej (2, 4), np. postrzał śrutem,
uderzenie o tępy stały przedmiot (np. konar drzewa).

Charakter zmian oraz wyraźna asymetria wzrostu
wskazują żeuraz rniał miejsce w okresie wzrosfu ko-
ści zuchwy i doprowadził do zaburzeń w kostnieniu
śródchrzęstnym i śródkostnym, powoduj ąc deforma-
cję lewego trzonu zuchwy. Mechanizm wyrzynania się
zębów nie jest w pełni wyjaśniony. Fakt, że wyrzyna-
nie zęba z reguły nie następuje ptzed rozpoczęciem
rozwoju korzenia, pozwala sądzić, ze sam wzrost ko-
rzenja może być bodźcem do ruchu zęba. Niektórzy
altorzy (I,23) przypisująpewną rolę w procesie wy-
rzynania zęba włóknom ozębnej, które wypychają go
ku powierzchni wyrostka zębodołowego na skutek
skracania włókien kolagenowych. Wykazano również
ścisłąkorelację między wzrostem korzenia, kości wy-
rostka zębodołowego i gromadzeniem się płynu poza-
naczyniowego u podstawy korzenia. Nawet niewielki
uTazw okresie wyrzynania się zębów jest w stanie za-
burzyć wymienione mechanizmy i doprowadzić do
zmian stwierdzonych w omawianym przypadku.

Prawdopodobnie urazmiaŁ miejsce w okresie wy-
miany przedtrzonowców mlecznych na stałe, stąd też
skośne ustawienie w zębodole zębaP., oraz wyraźne
zwiększenie przestrzeni pomiędzy sąsiadującym i z nim
zębami P, i Ml. W diagnozie różnicowej należy brac
pod uwagę zaburzęnia osteodystroftcznę na tle niedo-
borowym (np. zwtązków mineralnych), jak również
nadczynno śc gruczoŁów przytar czycowych tła żywie-
niowego (3, 5, 14, 15, 20).

Przypadek trzeci
W badanej żuchwie występowała deformacja trzo-

nu w postaci znacznego zgrubienia części zębodoło-
wej zębów siecznych oraz deformacje części bródko-
wej w postaci nawisu kostnego widocznego w ułoze-
niu bocznym lewym i prawym (ryc.7). Stwierdzono
równięż brak zębów siecznych i kłów oraz warstwy
korowej od strony językowej i na krawędzizębodoło-
wej zębów siecznych (ryc. 6). Badaniem rtg (ryc. 6 i
7) wykonanym w projekcji bocznej i grzbietowo-
-brzusznej widoczna była przebudowa struktury be-
leczkowej kości, brak warstwy korowej z licznymi
drobnymi obszarami przejaśnień, które mogą być in-
tetpretowane jako kawerny osteolityczne (1). Obraz
fig moze sugerować, że zmiany w badanej części ko-
ści powstały na tle zap alnym (o s t it i s) ( 8). Jako o dczyn
ze strony okostnej należy uznać nawis kostny, znajdl-
jący się po stronie dobrzusznej kości zuchwy.

W większości przypadków (90%), czynnikiem etio-
logicznym zapalenia struktur kostnych żuchwy jest

Ryc. 6. Projekcja grzbietowo-brzuszna (przypadek trzeci)
demonstrująca zmiany w strukturze kostnej żuchwy okolicy
zębów siecznych

Ryc. 7. Projekcja boczna - przypadek trzeci

zakażenl,e zębopochodne, rozwijające się na tle zapa-
lenia ozębnej, ztarrliniaków okołowierzchołkowych,
zropiaĘchtorbielizawtązkowychikorzeniowychoraz
zap alenta pr zy zębia (4) .

Etiologicznym czynnikiem niezębopochodnym za-
paleń kości szczęk sązakażenia krwiopochodne, ura-
zy, działanie czynników chemicznych, termicznych i
pro c e s zap alny szęr zący się z otac zających tkanek pr zez
ciągłość. U zwterząt rzadziel obserwuje się krwiopo-
chodne zapalenia kości szczęk, natomiast znacznie
częściej pourazowe, w którym drobnoustroje poprzez
ranę skóry lub błony śluzowej wnikają do kości. Ta
postać zapalenia kości szczęk ma łagodniejszy prze-
bieg i najczęściej występuj e w po sta ci p i erwotnie prze-
wlekłej. Na rozwój zapa\enia kości, między innymi,
mająwpĘv rodzaj i zjadliwość flory bakteryjnej, miej-
scowa odporność tkanki kostnej i osobnicza odporność
organizmu. Istotązapalenia kości szczęk jest obumar-
cie na większej lub mniejszej przestrzeni tkanki kost-
nej, co zależy od rozległości odwarstwienia uszk odzo-
nej okostnej. W istocie gąbczastĄ kości tworząsię licz-
ne ropne ogniska zapalne,ktore z kolei sąresorbowa-
nę przęz osteoklasty. W końcowej fazie r,vystępuje
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nadmierna czynnośó osteoblastów, co prowadzi do
zagęszczenia struktury kości i poszerzenia obrysów
żuchwy lub szczęki.

W przypadku nieswoistego zapalenia kości w dia-
gnozie różnicowej należy brać pod uwagę łagodne i
złośliwe guzy nowotworowe, osteodystrofie szczęk
oraz swoiste zapalenie kości, takie jak zapalenie pro-
nrienicze czy gruźlicze (2I,22,24). Spośrod guzów
złośliwych jedynie w przypadku guzów mezenchymal-
nych obraz kliniczny jest podobny. Na trudności na-
potyka się jedynie w różnicowan:ruznawrotem proce-
su nowotworowego, jednak badanie radiologiczne
pozw ala na właściw ę T ozpoznanie obserwowanych
zmlan patologicznych. Ze względu na fakt, żę oma-
wiany przypadekdotyczy przeżuwaczy należy w dia-
gnozie różnicowej uwzględnić swoiste zmiany zapal-
ne na tle promienicy. W kości promienica występuje
w postaci pierwotnej, zwanej guzem promieniczym
(actinomycoma). Na obrazie radiologicznym widocz-
ne są ogniskowe ubytki tkanki kostnej otoczone skle-
rotycznąobwódką a wewnątrz ubytku kostnego za-
zwyczaj występuje martwak kostny z zagęszczoną
strukturą utkania kostnego ( 1 1 ).

podsumowanie

Wykorzystanie rentgenodiagnostyki w określaniu
charakteru zmlanw obrębie struktur kostnych żuchwy
saren pozwala na dokładne wyjaśnienie etiologii de-
formacji spotykanych u dzikich przeżuwaczy. Jedno-
c ze śni e umo żliwi a w stępną o c enę zagr o żenia zw tąza-
nego z występowaniem zoonoz np. promienicą.
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Zakład Chorób Świń państwowego lnstytutu Weterynaryjnego

informuje, ze w dniach 6-7 czerwca 2000 roku w Puławach odbędzie się Konferencja dla
lekarzy praktyków zajmujących się chorobami trzody chlewnej zudziałem wykładowców za-

granicznych i krajowych, na temat:

Optymalne wykorzystanie potencjału rozrodczego świń
podstawą opłacalności produkcji

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji proszone są o kontakt telefoniczny
lub listowny: mgr inz. Anna Mokrzycka,Zakład Chorób Świń, Al. Partyzantów 57,24-100
Puławy, tel. (0B1) BB6-30-51 w. 253, e-mail: anmok@piwet.pulawy.pI
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