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Fizjoterapia w praktyce 
 

Choroba zwyrodnieniowa stawów 

 

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jedną z głównych przyczyn patologii 

układu kostnego u  koni. Przyczyn jest wiele, jednoznacznie można stwierdzić, 

że wszystkie one mogą prowadzić do całkowitego pozbawienia zwierzęcia 

wartości użytkowej. Zaburzenie to często pojawia się w ukryciu, aby po 

dłuższym czasie spowodować spustoszenie stawu. Stawy najbardziej nara-

żone na chorobę zwyrodnieniową to staw kolanowy, staw pęcinowy, staw 

kopytowy i koronowy oraz staw skokowy. Problem w mniejszym stopniu 

dotyczy kręgosłupa (odcinek szyjny, piersiowy i lędźwiowy) oraz innych 

stawów ciała.  

Choroba ta jest połączeniem dwóch procesów: jednym z nich jest niszczenie 

chrząstek stawowych, drugi, który jest procesem wtórnym, to uszkodzenie 

anatomii stawu, jego upośledzenie i zaburzenie czynności ruchowych 

połączone z objawami bólowymi. Dodatkowo, w tego typu patologii 

towarzyszy proces zapalny błony maziowej. Choroba ta jest dość powsze-

chna, niestety obserwowana już w młodym wieku u koni, użytkowanych we 

wszystkich dyscyplinach jeździeckich. 

Zmiany zwyrodnieniowe w stawach kręgosłupa obejmują następujące 

zmiany: zmiana kształtu stawów, tarcie powierzchni stawowych, efekty 

foniczne przy ruchu, tzw. „strzelanie”, ograniczenie zakresu ruchomości, 

bolesność, zaniki mięśniowe.  
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ETIOLOGIA 

Zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa u koni możemy podzielić na 

pierwotne, których etiologia jest nieznana i wtórne, które powstają pod 

wpływem czynników uszkadzających chrząstkę stawową: 

• zużywanie się chrząstki stawowej w trakcie życia osobniczego 

• wadliwe ustawienie obręczy barkowej czy miednicznej, złe postawy 

kończyn 

• urazy stawów pierwotne 

• długotrwałe przeciążenia treningowe 

• chroniczne stany zapalne stawu 

• zaburzenia uwarunkowane genetycznie 

• złogi różnych substancji w obrębie chrząstki  

PATOGENEZA 

W chrząstce stawowej zachodzą zmiany wsteczne. Chrząstka podlega 

wysuszeniu i zwłóknieniu. W takiej sytuacji w chrząstce tworzą się mikroubytki  

i szczeliny, powoduje to utratę gładkości powierzchni chrząstki. Po dłuższym 

czasie w takim środowisku dochodzi do ścierania się chrząstki stawowej i 

utraty jej podstawowej funkcji jaką jest ochrona kości. Dodatkowo następuje 

narastanie osteofitów – narośli kostnych, które tworzą wałeczki lub grzebienie 

kostne wokół krawędzi kości. W jamie stawu mogą powstawać wolne ciała – 

„myszy stawowe” – są to odpryski chrząstki stawowej lub oderwane kosmki 

błony maziowej, które uległy zwapnieniu lub skostnieniu. Błona stawowa staje 

się grubsza, warstwa włóknista torebki stawowej grubieje i obkurcza się. 

Wtórnie w stawach może powstawać odczyn zapalny w stawie i w tkankach 

okołostawowych. Odczyn zapalny jest połączony z obrzękiem i wysiękiem w 

stawie. 
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PODSTAWOWE OBJAWY KLINICZNE 

• obniżenie poziomu aktywności zwierzęcia, 

• częste przebywanie w pozycji leżącej, z jakiej trudno wstać zwierzęciu, 

• zmiany zachowania podczas zmian pogodowych, 

• nieregularność chodów, zaburzenia biomechaniki, znaczenie i kulawizny, 

• niechęć do pracy, 

• sztywność ruchów, zwłaszcza przy wyprowadzaniu konia z boksu po 

nocnym odpoczynku, 

• obrzęki stawów, wzmożenie ciepłoty okolicy danego stawu, bolesność. 

DIAGNOSTYKA 

W pierwszej kolejności diagnostyka opiera się na przeprowadzeniu obszerne-

go wywiadu z właścicielem lub opiekunem zwierzęcia. Następnie dokonuje-

my badania klinicznego w skład którego wchodzi oglądanie konia w ruchu, 

na prostej i na lonży. W dalszej części dokonujemy prób zgięciowych poszcze-

gólnych stawów.  Znieczulenia diagnostyczne nerwów mogą nam uszcze-

gółowić umiejscowienie problemu. Najbardziej jednak szczegółowymi 

badaniami są badania radiologiczne i badanie USG. Badanie scyntrgrafem, 

tomografem komputerowym i rezonansem magnetycznym należą do 

diagnostyki w momencie gdy powyższe metody nie dają jednoznacznej 

diagnozy. 

LECZENIE 

Leczenie zmian zwyrodnieniowych koni należy ściśle dopasować do 

pacjenta. W zależności od objawów, wyników szczegółowych badań, 

kondycji zwierzęcia i zasobów finansowych właściciela, lekarz weterynarii 

proponuje protokół leczenia. W pierwszym rzucie najczęściej stosuje się 

niesteroidowe leki przeciwzapalne – NLPZ, których zadaniem jest zmniejszenie 

bólu, polepszenie komfortu zwierzęcia i zmniejszenie stanu zapalnego.   
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Drogą iniekcji możemy podawać leki domięśniowo (np. glikozoaminoglikany), 

dożylnie (np. kwas hialuronowy) lub dostawowo (np. leki steroidowe). 

SUPLEMENTACJA DIETY 

Podczas leczenia farmakologicznego wskazanym jest stosowanie odpo-

wiedniej suplementacji diety. Preparaty dostępne dzisiaj na rynku zawierają 

szereg substancji chemicznych wspomagających proces leczenia zmian 

zwyrodnieniowych, należą do nich: glukozamina i siarczan chondroityny, MSM 

(metylosulfonylometan), ASU (oleju z awokado +olej sojowy), witamina C, 

mangan i inne składniki mineralne jako kofaktory produkcji chrząstki 

stawowej, kwasy tłuszczowe omega, hydrolizowany kolagen,  zioła łagodzą-

ce ból i stan zapalny (np. czarci pazur, owoc dzikiej róży, boswellia seratta). 

FIZYKOTERAPIA 

Zmiany zwyrodnieniowe są patologiami, które dość dobrze dają się 

rehabilitować poprzez zabiegi fizykalne. Szczegółowo ten temat zostanie 

omówiony w drugiej części artykułu. 

 

 


