Dierenkliniek De Morette
ARTHROSE VAN HET KROONGEWRICHT.
WAT ALS INFILTRATIES NIET MEER HELPEN?
IS MIJN PAARD DAN VERLOREN?
INLEIDING:

Arthrose van het kroongewricht wordt ook
wel “hoog ringbeen” genoemd. Het
veroorzaakt manken door beschadiging van
het kraakbeen in het kroongewricht.
Het kroongewricht bevindt zich tussen de
kogel en de kroonrand, onderaan in de koot en
bestaat uit 2 beentjes (kootbeen en kroonbeen)
die met elkaar articuleren in een scharnier die
het kroongewricht genoemd wordt (zie fig.
rechts). Zoals in elk gewricht zijn de 2
beenderen (kootbeen en kroonbeen) bedekt
met een dikke laag kraakbeen. Dit laat een
vlotte en pijnvrije beweging toe.
Bij arthrose van het kroongewricht treedt er
een beschadiging op van het kraakbeen. Dit
wordt meestal veroorzaakt door trauma. Dit
kan een éénmalig trauma zijn zoals een
ernstige verstuiking van het kroongewricht,
een subluxatie of luxatie van het gewricht of
kleine barstjes in het bot ter hoogte van het
gewricht (zie hieronder links). Het kan ook
een repetitief microtrauma zijn waardoor het
kraakbeen geleidelijk gaat verdunnen en
uiteindelijk stuk gaat. Wanneer in het
kraakbeen diepe letsels of slijtage lijnen
komen, gaat het onderliggende bot en
zenuwuiteinde bloot komen te liggen, de
bescherming is dus weg en het paard gaat
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manken. Naarmate het
ziekte proces erger wordt
gaat er meer en meer
beenderige reactie ontstaan
rond het gewricht. Deze
botvorming kan zo erg zijn
dat er een verdikking te
zien is rond de koot

Arthrose in het kroongewricht kan bij alle
paarden voorkomen maar is ook afhankelijk van
welk sportdiscipline het paard beoefend. Zo
wordt het meer gezien bij Quarter horses en
Polo paarden omdat ze regelmatig korte
bewegingen moeten uitvoeren (kort draaien,
snel wisselen, stoppen en terug vertrekken).
Maar ook springpaarden en dressuurpaarden
kunnen kroongewricht artrose krijgen.
DIAGNOSE:

Arthrose van het kroongewricht kan zowel
voorkomen aan de voorbenen als aan de achterbenen. Soms zijn beide voor- of achterbenen
aangetast. In het begin van de aandoening is de
diagnose niet zo makkelijk. Omdat enkel het
kraakbeen is aangetast kunnen er op radiografie
nog geen veranderingen gezien worden.
Verdoving van het kroongewricht en meer In
meer gevorderde gevallen is de diagnose
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gemakkelijker. Er is zwelling en
warmte rond de koot, pijn bij buigen
van het kroongewricht en op
radiografie zijn botwoekeringen te zien
rond het kroongewricht.doorgedreven
beeldvorming met gamma-scintigrafie
en/of MRI kunnen de diagnose met
zekerheid bevestigen.
BEHANDELING:

De behandeling bestaat uit medicatie
of operatie. In het vroeg stadium van
de
aandoening
bestaat
de
behandeling uit rust, gecontroleerd
stapwerk, ontstekingsremmers en het
infiltreren van het kroongewricht met
lage
dosis
corticosteroïden.
Correctief bekappen en beslaan kan
helpen in het ontlasten van het
kroongewricht.
Met
deze
behandeling
kunnen
sommige
paarden nog enkele jaren in de sport
gehouden worden. Arthrose van het
kroongewricht
is
echter
een
chronische aandoening die niet
geneest en in het later stadium van de
aandoening is de behandeling met
infiltraties niet meer effectief. In
deze gevallen is er meestal al een
duidelijke botreactie rondom het
kroongewricht of is het kraakbeen zo
erg afgesleten dat de gewrichtsspleet
vernauwd is. Het gewricht is nu
verloren en kan niet meer genezen
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Locking plate techniek :
Een combinatie van plaat en schroeven om het kroongewricht vast te zetten
geeft betere functionele en esthetische resultaten. Met de ontwikkeling van de
nieuwe “locking plaat” voor arthrodese van het kroongewricht bij het paard
kan een beter en sneller resultaat bekomen worden. De schroefkoppen zitten
nu vast verankerd in de plaat waardoor een veel steviger constructie kan
bekomen worden. Hierdoor gaat de genezing en het aan elkaar groeien van de
2 boteinden niet alleen sneller maar ook met minimale botwoekering. De
operatie blijft echter technisch moeilijk en vereist veel ervaring van de
orthopedische chirurg.
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RESULTATEN:

De kans op volledig functioneel herstel als sportpaard verschilt voor het
voorbeen en achterbeen. Over het algemeen wordt aangenomen dat een
arthrodese van het kroongewricht in het voorbeen 60% kans heeft op
functioneel herstel als sportpaard, in een achterbeen 80%. Met de nieuwe
operatie techniek gebruik makend van de speciaal ontwikkelde locking plaat
(zie hoger) lijken de slaagpercentages nog hoger te zijn en gaan we
waarschijnlijk naar 70% in het kroongewricht van het voorbeen en naar 90 %
in het achterbeen. De revalidatie periode bedraagd tussen de 6 en 12 maand.
Jongere paarden helen sneller. Uitwendig is er slechts een milde verdikking
van de koot te zien en bij paarden die geopereerd worden vooraleer er te veel
botwoekering van het kroongewricht is opgetreden zie je zelfs bijna niets meer
van de operatie. De schroeven en plaat blijven aanwezig en hoeven niet
verwijderd worden.

Arthrodese van het kroongewricht bij het paard is niet alleen een
levensreddende operatie voor het paard maar velen kunnen zelfs
terug keren naar de sport.
Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij:
Dr. Simon Olivier, DVM, Dipl. ECVS
Meulyzer Michael, MVSc, Dipl. ECVS/ ACVS
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