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Dysplazja biodrowa (CHD) jest u psów genetycz-
nie uwarunkowanym i naczęściej występującym scho-
rzeniem ortopedycznym. Chorobę tę u owczarków nie-
mieckich w USA opisał po raz pierwszy Schnelle w

Radiografi czne wykazante D
wodem dysplazji. Natomiast
obecności nadw ichnięcia jest
ną. Jedną z rentgenowskich metod wczesnego rozpo-
znanla nadwichnięcia u człowieka jest wykreślenie

Pozzi (9).

Celem pracy była ocena przydatności diagnostycz
nej metody Shentona-Menarda dla wczesnego rozpo
znal7ta obecno ś c i nadwichni ęci a w stawie b i o drowym
Badania wykorzystujące własny materiał kliniczny sta

nowiąj ednocześnie próbę ustal enia znaczenia subluk
sacji w dalszym rozwoju CHD.

Materiał imetody

Zdjęcia rentgenorł,skie miednicy u hodowlanych owczar
ków niemieckich wykony\Ą,allo w pracowni radiologiczne
Katedry i Kliniki ClrirLrrgii. Materiał obejmował 136 zwie

rząt 2-miesięcznych, z l<tórych do ponownego, kontrolne
go badania w wieku 6 i 18 miesięcy zgłoszono 44 psy.

W metodzie badania uwzględniono dwa etapy, klinicz
nyiradiologiczny, W wall
psa w ruchu, zwracając opit
iania kończyn tylnyclr, niatl

umięśnienie okolicy pośladkowo-udowej i wykonywan
ruchy bierne dla wykrycia krepitacji lub bolesności w stź

wie biodrowym, W drr.rginr etapie przeplowadzano radic

grafię stawów biodrowych r-r młodych owczarków nienriet

kich w wjeku 2 rrriesięcy bez uźyciajakichkolwiek śror

kow fa;,makologicznych, w badaniach kontrolnych majl
cych rni zych st ojenie zwierzą
podając iowo k ce 1 mg/kg m.

Zdjęcla l<ie wy rojekcji brzus;

no-grzbie
iwyciągn
nolegle w
niem. Prawidłowość ułozenia zwierzęcia weryfil<owała t,



pografia rzepek i podobna wielkość otworów zasłonowych
miednicy (ryc. 1) (1a). Na otrzymanych 136 radiografach
wykreślono ŁSM. Tworzy go Iinia biegnąca od przyśrod-
kowej krawędzi otwotu zasłonoweg o pfzez panewkę do
przyśrodkowej granicy przynasady bliższej kości udowej.
W warunkach prawidłowych linia ta jest ciągła i harmonij-
na, a w przypadku nadwichnięcia stawu biodrowego linia
łuku jest przelwana (ryc. 2 i 3).

Badania radiologiczne kontrolne wykonano u 44 zwję-
rzaJw wieku 6 miesięcy, a potem w 18 miesiącu zycia. U
nich oprócz wykreślenia ŁSM, zwracano uwagę na l<ształt
główki i szyjki kości udowej, głębokość panewki, zarys
szpary stawowej, obecność narostów kostnych oraz usta-
r,vienie główki kości udowej w stosunku do panewki.

Niezaleznie od wymienionych badań oceniono 44radio-
_sramy psów l 8 -m iesięcznych, zgodnie z zaleceniami Mię-
dzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI) (1), wpro-
r.vadzaj ąc następuj ącą klasyfi kacj ę dysplazj i biodrowej :

A1 - notmalny staw biodrowy, w którym stwierdza się
prawidłowo rozwiniętą główkę kości udowej i panewl<ę
rniednicy pozostającą w pełnej zgodności.

A2 prawie normalny staw biodrowy, w którym główka
kości udowej wykazuje nieznaczne odchylenie nazewnątrz
przy ftzj ol o gicznie rozwini ętych elen entach stawll.

B - podejrzenie dysplazji, rv któryn istnieje podejrze-
nie rozwoju zmian zwyrodnieniowych w stawie widoczne
na zdjęciu RTGjako nieznaczna nieostrość przedniej, tyl-
nej lub górnej krawędzi panewki.

Cl dysplazja nieznaczna(lekka), w której na radiogra-
fie przednio-boczna krawędź panewki jest nieznacznie za-
okląglona i mozna zobaczyc minimalne ztniany zwyrod-
nienia kostno-stawowego przedniej, tylnej lub górnej kra-
wędzi panewki.

C2 - dysplazja umiarkowana (średnia), gdzie widoczne
jest nadwichnięcie, spłycenie panewki z obecnością 1ub
brakiem zmian zwyrodnieniowyclr w stawie udowo-biodro-
Wym,

C3 - dysplazja ciężka, w której główka koścl udowej
jest zniekształcona w pozycji nadwichrriętej lub zwichnię-
tej, panewka miednicy spłycona l zniekształcona, a rozwi-
nięte zmiany zwyrodnieniowe widoczne są w postaci roz-
rostów kostnych na krawędziach panewki oraz okolicy
główki i szyjki kości udowej,

Wyniki i omówienie
Badaniem klinicznym w ruchu, obejmującym psy 2

i 6 miesięczne,nię stwierdzono objawów zaburŹęńw
poruszaniu się. u
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Ryc. 1. Obraz rentgenowski
rvl,ch w projekcji miednicy
otvczarek niemiecki w wieku

prawidłowych stawów biodro-
brzuszn o-grzbietowej ; suka,

l8 miesięcy

Ryc. 2. Nieprzerwany ŁSM u 2-miesięcznej suki ra§y owcza-
rek nicmiecki



Ryc. 3. Przerwany ŁSM u suki, owczarka niemieckiego w

wieku 2 miesięcy

ka psa owczarka nie-
pły płaszczenie główek
§ty ędziach panewek i

szyjek kości udowych; zmiany bardziej rozwinięte w lewym
biodrze

Ryc. 5. Linia Morgana obserwowana jako ostroga kostna w
odcinku kaudalnym szyjki kości udowej skierowana od góry
do dołu (+); suka, owczarek niemiecki w wieku 18 miesięcy

obustronnie u 2 suk i 2 psow. Wynik dodatni zatem
wynosił I4oń; It%o przypadków dotyczyło jednego

badań radiologicznych w wieku 6 i 18 miesięcy oce-

przęrwanymŁSM odnotowano w 3 przypadkach tzw.

rych schorzęLie rozwinęło się, do postaci Tozpozna,
walnej metodą rentgenowską (linia Morgana), dopie-



Tab. l. Ocena radiogramów stawów biodrowych psów w wieku 2 miesiące meto-
dą ŁSM

Tab. 2. Ocena radiogramów stawów biodrowych psów lv wieku 6-18 miesięcy
nretodą ŁSM
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Tab.3. Ocena radiogramórł, statvóll, biodrow,ych psół,w,wieku l8 miesięc1, rvg FCI

rozpoznanie subluksacji w wieku 2
miesięcy, Tezę tę potwierdziły bada-
nia kontrolne przeprowadzone w
późniejszym okresie ży cia, Wszyst-
kie przypadki wcześniej wykrytego
nadwichni ęcia, na radiogramach kon-
trolnych, zarówno u 6, jak i 1S-mie-
sięcznych psów, wyrożniały się po-
głębieniem subluksacji i rozwojem
DJD.

W nadwichniętym stawie biodro-
wyffi, kiedy głowka kości udowej jest
przemieszczona gr zbietowo-boczni e,
wtedy przyśrodkowa strona głowki i
grzbietowy brzeg panewki doznaje
większego obciązenia, nlż ma to
miejsce w prawidłowym biodrze.
PrzeciĘenia takie prowadząjuz w
wieku 4 miesięcy do uszkodzęnia
chrząstki stawowej głowki t brzega
panewki (7 ,I2). Uszkodzeni aclrząst-
ki panewki i głowki kości udowej
powoduj ą utratę ich zgodności przy-
legania, co prowadzi do tworzenia się
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wy normalne (A1) u 13 i prawie notmalne (A2) u 9.
Obciązonych dysplazjąbyło 22psow,w tym z dyspla-
zją nieznaczną (C 1) 5, dysplazją umiarkowaną (C2)
11 i dysplazjąclężką(C3) 6. U wszystkich psów dys-
plastycznych w wieku 18 miesięcy, wcześniej, w wie-
ku 6 miesięcy wykazano przerwany ŁSM: obustron-
nie w 19 i jednostronnie w 3 przypadkach.

Stawy biodrowe u wszystkich psow są prawidłowe
w chwili urodzenia (6, 8, 11). Ich rozwoj postępuje
prawidłowo dopóki utrzymuje się podobieństwo i
zgodność pomiędzy panewką i głowką udową (15).
Pierwszą Tozpoznawalną radiologicznie patologią w
przebiegu CHD j est nadwichnięcie. Wykaz ano, że na1-
wcześniej możebyc ono zauwazone w wieku 49 dni
(12), dochodzi wtedy do rozciągnięcia i zgrubienia
torebki, luźno ś ci w ięzadła obłe go pr ow adzące do ró z-
ne go stopn ta pr zemieszczęnia grzb ietowo -b o c zne go
głowki kości udowej (4)

Własne obserwacje wskazują żę badania radiolo-
giczne z wykorzystaniem ŁSM umozliwiają pewne

okołookostnowej kości (2, I2). Brzegi powierzchni
stawowych ule gaj ą kompen sacyj nej przebudowie, po-
większającej powierzchnię stawu. W przebiegu tego
procesu formują się narosty kostne (osteofity). Zmta-
ny te mogą tworzyc się na linii przyczepu torebki sta-
wowej, więzadeł. Tworzenie nowej kości w obszarze
przyczepu torebki stawowej w kaudalnym odcinku
szyjki udowej, zwykle przybiera postaó grzebienia
kostnego, biegnącego z góry do dołu. Ta nowa kość
p o siada vnry star czaj ąco duzą gęsto ś ć, uwidaczniaj ąc s ię
na zdjęciu RTG w postaci cienia, który przyjętonazy-
wać linią Morgana. Zmtana ta obecna była u 54% psów
chorych na dysplazj ę i u I 50ń uznanych badaniem RTG
za zdrowę. Morgan sugeruje, ze minimalnie uchwyt-
nę zmlany radiologiczne mogą stanowić dowód na
wczesną obecność dysplazji biodrowej psoą w ptzy-
padkach kiedy nie ma nadwichnięcia głowki kości
udowei (5).

Własne obserwacje wskazują, żę ltnia Morgana
może byc uznanym kryterium diagnostycznym, jed-



nak dopiero w poźniejszym okresie rozwoju choroby.
Wykazyłvano j ą u 6 i 1 8 -miesięc zny ch owc zarków nie -

mieckich z przęrw anym ŁSM.
Nadwichnięcie biodra jest więc pierwszym symp-

e wyraźniejszy w
est schorzeniem g
zenia jest poligen

znana. Wi adomo, ze p sy z tąprzyp adło ścią ro d zą czę-

cję hodowlaną.
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Syntlronl słabego cielęcia opisano po raz pierwszy w 1986 r w Póhrocnej

Trlandii cbarakterylzule się on urodzcniern w terminie ciela.1 niezdolnych do

o<1dychania względn;e nic oddychających przez l0 min Bardziej adekwatna

jest nazwa syndrom martwcgo/słabego cielęcia. U cielaJ marlwo urodzonych w

termitrie wzglętJnie padłych po urodzeniu wysta.piła infekcja wywołaia przez

leptospiry Badaniern objęto 356 cieląt w okrcsie paździemik l 9S9-marzec l 992

stosuia§ test immunofluorcscenc.ji z mrożonymi skrawkami płuc, net,ek. wątro-

by. nadnerczy oraz łożyska. Cielęta poclrodzące od nratek, krórych łożysko za-

wierało antygeny leptospirowe miały o 6-10 kg nrniejsza mirsę aniżeli cielęta

pochodzące od matel< niczal<ażonyclr Cielęta od matek zainfel<owanych lepto-

spirarni częściej były zal<ażone przez Aclinomyces plogenes lub Bacillus sp,

Nadnercza, płuca i łożysko nogą być wykorzystane jako lnateriał do wykrywa-

nia obecności antygcnu leptospir W przypadku 8,9% ciela.t badanych stwicr-

dzano obecnośc antygenu leptospir wyłapznie w łożysku
G.

CISALE H. o., FISCHMAN M. L., CAMPI S.,
BLASI C.D., FERNANDF'ZIJ. A., GLEDHIL B.
L.: Redukcja zakażenia bakteryjnego w nasieniu
buhaja za pomocą filtracji. (Reduction of bacvte-
rial contamination of bovine §emen by filtration).
Vet. Rec. I45,3I4-3I5,1999 (11)

Wiele chorób powoduje u cieląt zaburzenia w czynności przedżołądków,

zwłaszcza chroniczną niestrawność Ten problem prześledzono u 44 cieląt i 15

buhajków w wieku od 6 dni tJo 3 miesięcy (średnio 28 dni) w okresie styczeń

l9S9-styczeń l997 W badaniach uwzględniono czas trwania choroby, plzyczy-

nę zachorowania, sposoby karmienia mlekiem w okresie pierwszych 5 dni zycia

Chroniczna niestrawność ceclrowała się ogólnym złym sanopoczucieln, słabym

łaknienienr, złą kondycja_, odwodnieniem. zmatowieniem i nastroszeniem wło-

sów, plackowatyrni wyłysieniarni, gliniastym zabarwieniem kału, metaboliczną

kwasicą. U 50% zwierząt kwasicy towarzyszyło zaleganie. Występowały wyraź-

ne różnice w nasileniu kwasicy tl zv,ierząt stojących i leżących. U części zwie-

rzaJ występowała leukocytoza i zwiększona aktywnośó enzymów wątrobowych,

takich jak dehydrogenaza glutaninianowa i gamma-glutamyltranst-eraza U

wszystkich cieląt wańość pH l<r,wi była obniżona
G.

wnioski Baclanie baktel.iotogiczne nasien ja nic jest wykonywane rutynowo w ośrod-

Badania radiologiczne stawów biodrowych u Z-mtę- kach sztucznego unasie nniania, chociaŻ duŻY odsetel( ejakulatów,jest zakaŻonY

sięcznych owczarkóW niemieckic h zwykorzystaniem przez baktcrie, Dlatego doclaje się do nasierria nie rozcieńczonego antybiotyki

ŁSM pozwala ustalić WcZęSny,,i.p.u*ijń,i,i rffi;j [;,*;l"lT;il"Tiii:;#}':i"i-:",,l T::,ffi]l',',"-1:",.;T'il;;,lil:'.:',::
biodra, deksem W badaniach stosowano nasienic buhajów do którego dodar-ro 10r-l0a

jtkEscherichiu coil wzglęclnic nasienje rozcieńczone zawieraja.ce taką samą liczbę

PiŚmiennictwo bakterii bez dodatku względnie z dodatkicm żółtka jaja kurzego. Znamienne
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l Lon17", K: Hiiftgclenksdysptasie beim Hr-rnd Problerrrc bei cler Róntgen- nYml

diagnose Pral<t Tierarzt 1979,1,2ż9,238 
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