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Ostre zapalenie więzadła Wzyżowo-biodrowego
dogrzbietowego klótkiego u koni
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Acute inflammation of the shoń dotsal sacroiliac ligament in hotses

Summary

Clinical and ultrasonographic imaging of an acute inflammation of the short dorsal sacroiliac ligament
(DSIL) was described in the case of four race and sports horses of various breeds. Quite noticeable lameness
and sing|e-sided swelling of the sacral and glutelal regions have been observed. All horses in transcutananeous
ultarsonographical examination displayed a change in the size of the DSIL but also the lack of changes in the
sacroiliac joint and the lack of tuber sacral asymmetry. Transcutaneus u|trasonography enables precise and
non-invasive imaging of DSIL and other adjacent sol't tissues.
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Trudności diagnostyczne układu kostno-stawowego
miednicy wynikają z nie do końca poznanej biomechaniki
stawu krzyzowo-biodrow e go, a tak:że z o gromny ch t ozmia-
rów brzuśców mięśni występujących w tej okolicy, ograni-
czajapy ch skuteczność tradycyjnych metod r ozpoznaw -
czych (1B). W ten sposób choroba nie leczona przybiera
często charakter przewlekły, ktorego zaawansowane skut-
ki mogą okazać się nieodwracalne (17, 18). Z tych wzglę-
dów odwoł}.wanie się do sprawniejszych metod diagno-
stycznych zwiększa szanse postawienia celnej diagnozy
we wczesnym okresie rozwoju schorzenia. Do metod tych
zalicza się m.in. radiografię, scyntygrafię, termografię oraz
ultrasonografię (2, 1 1),

Radiografia słuzy do obrazowania zmian w obrębie struk-
fur kostnych, a w odniesieniu do okolic miednicy najlep-
sze efekty uzyskuje się projekcją brzuszno-grzbietową
wykon aną w znieczuleniu ogólnym ( l 7). S cynty gr afi a z ko -
lei wykazuje wyłącznie zmiany w metabolizmie tkanki kost-
nej i jako taka nie nadaje się do oceny tkanek miękkich
( 1 5, 1 B). Tetmografi a uwidacznia procesy zapalne na okreś-
lonym obszarze, nie informuje jednak o ich podłozu (19).

Z piśmienni ctwa oraz własnych doświadczeń wynika, ze
obecnie jedynie ultrasonografia jest metodą dostarczającą
szerokiego spektrum informacji o tkankach miękkich,
chrząstce stawowej, a także powierzchniach kości (1, 2,
5-'7 ,I0,12).IJważa się, ze ultrasonografia jest metodą czul-
szą od radio grafli przy diagnostyce zaburzęń rozwoj owych
kości (3, 5). Wykazano równiez jej przydatność w obrazo-
waniu urazów miednicy koni (9, l4).

W związku ze złożonąetiologią schorzeń okolic mied-
nicy, dla użytku klinicznego wprowadzono pojęcie obsza-
nl kł zy żow o-b i odrowe go. Istotn e znaczenie w di agno styc e
tego obszaru miałyby mieć: kość l<tzyżowa, glzkrzyżowy,
staw kr zy żowo -bio drowy or az wi ęzadła krzyzowo -b iod-
rowe dogrzbietowe długie i krótkie (ryc. 1) (17). Powyższe

struktury anatomiczne były obiektem badania klinicznego
i ultrasonograficznego. Celem badań było opracowanie
techniki obrazowania oraz opisanie zm7al obrazu ultra-
sonografi cznego zapalen ta w ie4adła krzyzowo-biodrowe-
go krótkiego dogrzbietowego (wkb).

Ryc. 1. Schemat przebiegu więzadła krzyżowo-biodrowego
dogrzbietowego krótkiego: A - więzadło krzyżowo-biodrowe
dogrzbietowe krótkie; B - więzadło nadkolczyste; C - guz
krzyżowy; D - guz biodrowy; E - wyrostki kolczyste kości
krzyżowej
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Tab. l. Dane koni oraz wyniki badania klinicznego i ultrasonograficznego

powiększenie wkb z obszarami
hipoechogenicznymi (1 ,5 mm)

powiększenie wkb z obszalami
hipoechogenicznymi (1 ,6 mm)

powiększenie wkb z obszarami
hipoechogenicznymi (1 ,65 mm)

powiększenie wkb z obszarami
hipoechogenicznymi (1 ,7 mm)

kulawizna LKM (2i3),
obrzęk m.ok.k.p.

kulawizna PKM (2/3),

obnęk m.ok.k,p.

kulawizna PKM (2/3),

obtzęk m.ok.k.p

kulawizna PKM (2Ą),
obnęk m.ok.k.p

Objaśnienia: LKM - lewa kończyna miedniczna; PKM - prawa
mięśnie okolicy ktzyżow e1 i pośl adkowej

Matefiał imetody
Badania przeptowadzono na 4 koniach, u których wystąpiły

objawy jednostronnej kulawizny kończyny miednicznej. Były to
zwlerzętarasowe w wieku 3-8 lat, dwie klaczę i dwa ogiery uzyt-
kowane sporlowo i wyścigowo (tab. l).

W pierwszym etapie zwl,erzęta badano kliniczne, metodami
fizykalnymi w spoczlmku i ruchu. Badanie kliniczne pozwalało
wykluczyć jako przyczynę kulawizny schorzenia stnr](tur kost-
no-stawowych i mięśnlowych połozonych na kończynie tylnej,
ponizej obręczy miednicznej.

W drugim etapie posfuzono się ultrasonografią przezskóną
i rektalną. W badaniu przezskórnym głowicę liniową przykłada-
no równolegle do kręgosłupa, przesuwając ją od wyrostków kol-
czystych kości krzyzowej w kierunku do guza krzyżowego, Ba-
daniu poddano obszar lezący doogonowo od glzakrzyżowego
az do końca kości krzyżowej. Taki sam obszar zobrazowano przy-
kładaj ąc sondę prostopadle do wyrostków kolczystych kości krzy-
zowej i przesuwając ją w kierunku doogonowym, Uzyskiwano
w ten sposób obraz wyrostków kolczystych kości krzyżowej, wię-
zadeł l<rzyżowo-biodrowych, mięśni okolic miedn icy, guza ktzy -
zowego. W badaniu sonograficznyrn rektalnym głowica zwróco-
na była w kierunku dogrzbietowym i dogrzbietowo bocznym, co
pozwoliło zobrazować staw krzyzowo-biodrowy i kości miedni-
cy. W badaniach uż},r,vano ultrasonografu Anser 485 z głowicami
linearnymi o częstotliwości 6 i 8 MHz.

Wyniki iomówienie
U wszystkich koni obecna była jednostronna kulawizna

wysokiego stopnia jednej zkończyn tylnych. Kulawizna
u 3 koni dotyczyła lewej kończyny, u jednego prawej.
W 1 przypadku było to zablrzęnie ruahu zauw azalne w stę-
pie i ocenione w skali S-stopniowej na stopień 3. U pozo-
stałych 3 koni kulawiznę identyfikowano dopiero w kłu-
sie, klasyfikując ją jako 2 stopnia. Konie z oporami wy-
chodziĘ z boksu. Koń spońowy odmawiał wykonania sko-
klprzez przeszkodę. Badanie kliniczne wykazaLo u bada-
ny ch zwierza! rozlegĘ, ciastowaty obrzęk okolicy krzyżo-
wej i pośladkowej (ryc.2'). Dotykiem stwierdzono jej silną
bolesnośc. natomiast omacywaniem przezprostnicę nie wy-
kryto zmian mogapych wskazywać nazłamanie. Wynikul-
trasonograficznęgo badania rektalnego był również ujem-
ny. Wykazano w nim zachowanąciągłość skrzydła kości
miednicy orazbrak zmian M/ stawie l<rzyżow o-biodrowym.

W badaniu ultrasono graftczny m przezskómym stwi er-
dzono powiększenie rozmiarow wkb z widocznyrni liczny-
mi obszarami hipoechogenicznymi. Grubość więzadła wy-
nosiła od 1,5 mm do i,7 mm (ryc. 3, 4). Zarejestrowane
zmiany dotyczyły w 3 przypadkach lewej strony, w I przy-
padku prawej strony ciała. W sonoglamach przezskórnych

koiczyna miedniczna; m,ok,k.p. -

stawu kr zy żow o -biodro -

wego nie wykazano od-
chyleń od stanu prawidło-
Wego.

U zbadanych 4 koni
wykazano powiększenie
wymiaru okolicznych
mięśni, tj. mięśnia poślad-
kowego średniego, poślad-
kowego powierzchowne-
go, pośladko\Mego dodat-
kowego, mięśnia najdłuż-
Szego lędŹWi oraz spadek
ich echogeniczności.

Dwa konie czystej krwi, pochodzącez jednej stajni i pod-
dawane podobnemu programowi treningowemu, zachoro-
waĘ w Ęm samym czasie. Szczegółowe zestawienia re-
zultatów badania klinicznego i sonograficznego przedsta-
wia tab. 1.

Uszkodzenia narządu ruchu mogą manifestować się
gwałtownymi, nagle występującymi objawami, jak rowniez
przeblegać do pewnego momentu bezobjawowo (4). Ta
ostatnia forma często dotyczy układu kostno-stawowego
okolicy miednicznej. Zapalenie tych struktur anatomicz-
nych przebie ga zazwy czaj podstępnie wśród niej edn oznacz-
nych czy słabo wyrazonych objawów (8, 1 B). Materiał włas-
ny prezentuje odmienny, rzadko spotykany obraz choroby
(18), Cztery przypadki własne miały przebieg ostry. ujaw-
niały się gwałtownie, w formie wyraźnych objawów cier-
pienia zwierza!. Konie kulały, azablrzeniaruchu były róz-
nie nasilone. Charakterystyczną natomiast, powtarzalną
u wszystkichzwierzą| cechą chorobowąbył obrzęk okoli-
cy Łłzyżowej występujący po tej samej stronie, co kula-
w izna i i dentyfi kowana s ono gramem przezskó my m zmia-
na rozmiaru wkb. Obrzęk deformował naturalny obrys fu-
łowia oglądanego od tyłu w kierunku dogłowowym. Po-
dobny objaw został wcześniej opisany w literaturze jako
asymetria guzów i uznany jako właściwy dla zapalenia sta-
wu krzyzowo-biodrowego (17). W niniejszych badaniach
ultrasonograflcznię nie wykazano jednak zmian chorobo-
wych w obrębie stawu, a jedynie powiększenie rozmiaru
więzadła krzyzowo-biodrowego. Skłania to do przypusz-
czenia, że deformacj e zewnętrzne są mało swoistym obja-

Ryc. 2. Koń nr 2. Widoczny prawostronny obrzęk okolicy
krzyżowej i pośladkowej



Ryc. 3. Ultrasonografta przezskórna. Rzut poprzeczny. A -
guz krzyżowy; B - wyrostek kolczysty; C - powiększone wię-
zadło krzyżowo-biodrowe dogrzbietowe krótkie; D - powięk-
szone mięśnie; E - obszar hipoechogeniczny w mięśniu

Wem, nle pozwa-
lającym podej-
rzewać kontuzji
w obrębie jednej
tylko struktury
anatomlcZnęJ.
Badaniana 6 sz|a-
chetnej półkrwi
zdrowych ko-
ntach wykazały,
ze średni wymiar
więzadła wynosi

_ 1,09 mm (16).
_ Gdyby przyląć tę
i wielkość za stan-

dard, to wymiar
więzadławwyni-

kach własnych był wyższy w granicach 50-10% od danych
referencyjnych dostępnych w piśmiennictwie ( 1 6).

Prawidłowy obraz ultraso nograflczny obszaru mie dntcz-
nego opisano po raz pietwszy w 200 1 r. ( 1 6). Ustalono dwa
typy zmian wkb. W pierwszym docho dzi do ścienienia wię-
zadła, co według cytowanych autorów stało się przyczyną
nie stabilno ś ci stawu kr zy żow o -biodrowego. Drugi ro dzaj
polega na zgrubieni:uwięzadła, czego konsekwencją z ko-
lei jest ograniczenie ruchomości zarówno stawu krzyzowo-
-biodrowego, jak i sa5iadujących więzadeł i ścięgien. Przy
typie pierwszym pToces chorobowy ma charakter przewlek-
ły, przy drugim natomiast osĘ (17). Jak się wydaje, ten
ostatni występował w niniejszych badaniach, u koni, u któ-
rych sonografląpr zezskómąr ozpoznano ostre zapalenie wkb.

Z doświadczeń własnych wynika, ze sonogramy rektal-
ne nie sąprzydatne w obrazowaniu wkb. Niemniej powin-
ny być rutynowo wykony.wane łącznie z ptzezskornymi,
poniewaz szcze gólnie dobrze uwidaczni aj ą morfolo gię to-
rebki stawu krzyzowo-biodrowego i strukfurę kości mied-
nicy. W sonogramach rektalnych nie zanotowano patologii
stalvu kr zy żowo -biodrowe go, cho ć z danych piśmiennic -
twa wynika, ze właśnie konie skaczące wydają się szcze-
gólnie do nich predysponowane (8, 13,I7). Należy także
podkreślić, że w ptzedstawionych b adaniach własnych o stre

zapaleniewięzadłakłzyżowo-biodrowegodotyczyłotakże
koni wyścigowych. To dowodzi , żę również konie nie ska-
cząceprzez przeszkody mogąbyć narażone na to schorze-
nie. Fakt, że konie czystej krwi pochodzlĘ z jednel stajni,
a choroba ujawniła się w tym samym czasie, pozwalaprzy-
pllszczać, że jednąz jej przyczynbył żle dobrany cykl tre-
ningowy. Kulawizna lewostronna występujapa w 3 przy-
padkach moze wskazywać na karuzelę (vządzenie do wy-
muszania ruchu u koni) jako jedenz czynników urazogen-
nych, zapoczątkowujących proces chorobowy w obszarze
krzyżowo-biodrowym. ,

Wnioski
1 . Swo i stym obj awem o stre go zap alenia w ięzadła kłzy -

zowo-biodrowego krótkiego u koni jest powiększenie jego
wymiaru oraz wystąpienie w jego obszarze stref hipoecho-
genicznych.

2. Identyfikacja tych cech chorobowych, a zatem posta-
wienie prawidłowe go rozpoznania, wymaga badania ultra-
s ono grafi cz ne go przezskórne go.

3. Badanie ultrasonograflczne przeskor:ne winna każdo-
razowo uzupełniać sonografia rektalna, szczególnie przy-
datna w obrazowaniu stawu kłzyżowo-biodrowego i kość-
ca miednicy.
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