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Cel wykonania zdjęć 
rentgenowskich kopyt 

Badanie radiologiczne kopyt wykonu-
je się jako część diagnostyki kulawi-
zny, część badania kupno – sprzedaż 
oraz w przypadku potrzeby precyzyj-
nego werkowania lub kucia. Patologie 
w obrębie puszki kopytowej wywołu-
jące kulawiznę to m.in.: nagniot, rop-
ne zapalenie tworzywa kopytowego, 
słupek rogowy, cienka podeszwa, po-
dotrochleoza, zmiany poochwatowe 
i ochwat oraz zaburzenia osi pęci-
nowo-kopytowej i balansu bocznego. 
Problemy te częściowo rozwiązuje 
się przy współpracy z kowalem. Pra-
widłowo wykonane zdjęcie dostarcza 
wielu cennych informacji, które mogą 
zostać wykorzystane podczas korek-
cji kopyt.

Najwięcej informacji pomocnych 
w korekcji kopyt możemy odczytać 
z projekcji boczno-przyśrodkowej 
i przednio-tylnej palca konia.

Oceniane parametry 
Projekcja boczna 
Grubość podeszwy i jej 
tworzywa (ang. sole thickness) 
Podeszwa kopyta jest istotnym ele-
mentem chroniącym kość kopytową 
od spodu. Pomiar grubości podeszwy 
wykonuje się, mierząc odległość pomię-
dzy brzegiem podeszwy a brzegiem 
podeszwowym kości kopytowej (na sa-
mym wierzchołku kości (19, 27, 30) 
lub około 5 mm doogonowo (2, 25). 
Grubość podeszwy powinna wynosić 
u koni gorącokrwistych 15 mm (±2,7), 
u kuców – 10,6 mm (±2,1) (25).

Najczęstsze błędy popełniane 
przy pomiarze podeszwy to pomiar 
od wierzchołka kości do powierzch-
ni bloczka (wynik zawyżony), pomiar 
w wykonanej pod nieprawidłowym 
kątem projekcji bocznej (wynik za-
wyżony), pomiar podeszwy niezobra-
zowanej w całości na zdjęciu (wynik 
zaniżony).

Cienka podeszwa może być spowo-
dowana m.in. nadmiernym jej wybra-
niem, opuszczeniem lub rotacją kości 
kopytowej w przebiegu ochwatu (25). 
Rodzaj podłoża, po którym porusza 
się koń, może wpływać na grubość po-
deszwy. Dzikie konie poruszające się 
po twardym podłożu mają wyraźnie 
grubszą podeszwę (12,6 ± 0,77 mm) 
niż konie poruszające się po podło-
żu piaszczystym (9,6  ±  0,59 mm) (14). 
Mokre podłoże zapychające kopyta, 
jak glina, może uciskać podeszwę, do-
prowadzając do „retracted soles” (10). 
Podeszwa taka może być nadmier-
nie wklęsła lub może kształtować się 
płasko przy grocie strzałki i wyciągać 
w górę przy ścianie kopyta. W oby-
dwu przypadkach podeszwa jest wte-
dy zbyt cienka.

W wypadku kiedy podeszwa jest 
nadmierne wklęsła, daje mylne wra-
żenie grubości, jednocześnie będąc 
bardzo cienką. Grubość podeszwy 
informuje podkuwacza/strugacza 
na temat ilości tkanki, którą może 
bezpiecznie usunąć oraz czy dane 
kopyto potrzebuje ochrony w posta-
ci buta lub podkowy. Konie z cienką 
podeszwą mają tendencje do nagnio-
tów (2) Jednocześnie doświadczenie 

lek. wet. Magdalena Senderska- 
-Płonowska*,**, 

lek. wet. Ada Majocha**, 
dr n. wet. Paulina Zielińska***, 

prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak*

* Katedra Immunologii, Patofizjologii 
i Prewencji Weterynaryjnej Wydziału 

Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu

** Eduhoof we Wrocławiu

*** Katedra Chirurgii Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego 

we Wrocławiu

Projekcje i parametry kopyta
w obrazowaniu rentgenowskim przydatne 
we współpracy lekarza weterynarii z podkuwaczem 

Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie 
parametrów radiologicznych będących 
kluczowymi dla współpracy 
z podkuwaczem. Prawidłowa korekcja 
i podkuwanie kopyt koni to istotne 
elementy prewencji i leczenia kulawizn 
wywołanych nie tylko patologiami 
w kopycie, ale również strukturami 
położonymi wyżej. Odpowiednio 
wykonane zdjęcie pozwala 
na dokładniejsze prognozowanie 
wyników leczenia, precyzyjną korektę 
i podkucie, a także ocenę postępów 
w rehabilitacji kopyt przy powtórnym 
badaniu. 
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Abstract
The aim of the article is to present 
radiological parameters needed for 
cooperation with a farrier. Correct 
hoof trimming and shoeing are 
important elements of prevention and 
lameness treatment caused 
by pathologies in the hoof and 
in higher structures. The proper 
radiographic picture allows for more 
accurate assesment of outcome, 
precise correction and shoeing and 
evaluation in hoof rehabilitation. 
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Positioning and measuring in hoof radiology useful 
in cooperation between veterinarian and farrier
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szym końcem wyrostka wyprostnego 
kości kopytowej. 

Najczęściej spotykane błędy to po-
miar po skosie od najwyższego punktu 
korony do bliższego końca wyrostka 
wyprostnego oraz pomiar prawidło-
wy na zdjęciu wykonanym nieprawi-
dłowo.

Średnie wartości u koni róż-
nią się w zależności od badania. 
W przednich kończynach zdro-
wych koni ras gorącokrwistych wy-
noszą od 3,3 mm (-1,8-3,3 mm) po-
przez 6,9 mm (±2,4 mm), do nawet 
10 mm (±3,5 mm) (8, 13, 19, 21) Tak 
duża rozpiętość w wynikach badań 
może być związana z różną wysoko-
ścią wiązki promieni kierowanej na ko-
pyto (7) lub obecności w badaniach 
koni, które przeżyły subkliniczny 
ochwat. Odległość CE nie jest skore-
lowana z wielkością kopyta. W tylnych 
kopytach odległość CE jest mniejsza 
średnio o 3,52 mm (±2,2 mm) niż 
w kopytach przednich. (7) W związ-
ku z dużym zakresem normy niektó-

na mniejszą zdolność odbudowy rogu 
podeszwy.

Grubość tworzywa podeszwy 
w przebiegu ochwatu, w przeciwień-
stwie do grubości tworzywa ściany 
kopytowej, zmniejsza się ze względu 
na naciskającą od góry kość kopyto-
wą. U koni z cienką podeszwą bez 
opuszczenia kości kopytowej tworzy-
wo podeszwy będzie miało prawidło-
wą grubość, a u koni z opuszczeniem 
będzie skompresowane.

Przy zbyt grubej podeszwie w ko-
pycie, o za niskim kącie dłoniowym, 
może się zdarzyć, że tworzywo pode-
szwy będzie rozciągnięte (zbyt grube), 
co wiąże się z ryzykiem jego zacięcia 
przy korekcji bez zdjęć RTG.

Odległość CE (ang. coronary 
band–extensor process distance) 
Odległość CE, zwaną również foun-
der distance (founder – ang. ochwat 
chroniczny), mierzymy w pionie po-
między poziomą linią przechodzącą 
przez najwyższy punkt korony a bliż-

kliniczne sugeruje, że konie z cienki-
mi podeszwami wykazują bolesność 
przy poruszaniu się na kamienistym, 
twardym podłożu. Takie konie, mając 
do wyboru poruszanie się po trawie 
lub np. po kostce brukowej, wybiera-
ją to pierwsze.

Zbyt gruba podeszwa również może 
sprawiać problemy, będąc przyczyną 
nagniotów i zaburzając mechanikę 
kopyta.

Zbyt grubą podeszwę możemy spo-
tkać w kopycie o za niskim kącie dło-
niowym (NPA, ang. negative palmar 
angle), gdzie podeszwa w kącie wspo-
rowym jest cienka, a pod wierzchoł-
kiem kości kopytowej gruba. 

Grubość tworzywa podeszwy po-
znamy po zmierzeniu przejaśnienia 
pod brzegiem podeszwowym kości ko-
pytowej. Jego grubość powinna mieć 
około 5,6 mm (±1) (13).

Grubość tworzywa będzie nas in-
formować o stanie naczyń krwiono-
śnych/perfuzji. Im cieńsza, tym perfu-
zja bardziej upośledzona, co wskazuje 

r e k l a m a
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Ryc. 1. Prawidłowo (zielona linia) i błędnie (czerwona linia) zmierzony pomiar grubości podeszwy; Ryc. 2a. Prawidłowa podeszwa; Ryc. 2b. Cienka podeszwa 
jest zazwyczaj płaska, a rowki przystrzałkowe są płytkie; Ryc. 2c. Nadmiernie wklęsła, cienka podeszwa; Ryc. 2d. Podeszwa płaska przy grocie strzałki 
Ryc. 3. Zbyt gruba podeszwa w kopycie z negatywnym kątem dłoniowym
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rzy autorzy są zdania, że pojedynczy 
pomiar CE bez związku z ochwatem 
nie stanowi wyznacznika patologii, 
a sens tego pomiaru istnieje jedynie, 
gdy porównamy go z następnym/po-
przednim badaniem (19).

Odległość CE zwiększa się, gdy bliż-
sza część kości kopytowej przemiesz-
cza się dystalnie (opuszczenie kości 
kopytowej). Jest to związane ze zmia-
nami ochwatowymi. Jeżeli w wyniku 
ochwatu uszkodzeniu ulega jedynie 
tworzywo przedniej ściany puszki 
kopytowej, dochodzi do powstania 
kąta rotacji. Jeżeli uszkodzeniu ulega 
tworzywo na całym obwodzie pusz-
ki kopytowej, kąt rotacji może się nie 
zmienić, ale odległość CE rośnie. Za-
równo przy rotacji i opuszczeniu ko-
ści kopytowej odległość CE wzrasta, 
dlatego by ocenić, czy doszło do jed-
noczesnej rotacji i opuszczenia kości 
kopytowej, musimy zinterpretować od-
ległość CE w połączeniu z grubością 
przedniej ściany puszki kopytowej.

Opuszczenie kości kopytowej jest 
najtrudniejszym elementem rehabi-
litacji kopyt ochwatowych. W bada-
niu, w którym wzięło udział 14 koni 
rehabilitowanych z ochwatu w ten 
sam sposób, kąt rotacji zmniejszył się 
średnio z 12,2 stopnia na 6,09 stop-
nia, odległość CE była parametrem, 
którego zmiany po leczeniu ule-
gły najmniejszej zmianie (średnio 
z 12,64 mm na 11,58 mm) (29).

W retrospektywnym badaniu 202 
przypadków ochwatu nie znalezio-
no korelacji między przeżywalnością 
a rotacją czy opuszczeniem kości (15), 
w innych równie licznych badaniach 
retrospektywnych taką korelację znale-
ziono (7, 24). Cripss i Eustache zbada-
li, że więcej niż 50% koni z ochwatem 
z odległością CE powyżej 14 mm nie 
powracało do stanu sprzed pojawienia 
się ochwatu. 

Grubość ściany kopyta
(ang. hoof wall thickness) 
Grubość ściany kopyta powinna być 
mierzona w dwóch miejscach, tuż 
pod wyrostkiem wyprostnym kości 
kopytowej oraz około 5 mm powyżej 
wierzchołka kości kopytowej (13, 27) 

Grubość ściany jest skorelowana 
z opuszczeniem kości kopytowej (14) 
Ten dystans rośnie już 48-72 godziny 
po rozpoczęciu ochwatu i jest pierw-
szym radiologicznym objawem (16) 
Wartości powyżej 19 mm powinny 
skłonić nas do podejrzenia ochwa-
tu. (12) Ze względu na różnice w gru-
bości ściany zależne od wielkości ko-
pyta bardziej miarodajny wydaje się 
jednak stosunek grubości ściany (po-
miar bliższy) do dłoniowej długości 
kości kopytowej (od wierzchołka kości 
kopytowej do dalszej krawędzi stawu 
kopytowego). U koni zdrowych wynosi 
on 25-27%. Wartości od 30% sugerują 
ochwat (1, 21). Poza grubością ściany 
kopyta istotna jest również grubość 
tworzywa ściennego. W części prok-
symalnej grubość tworzywa powin-
na wynosić u lekkich koni gorącokr-
wistych ~7,6 mm, a w części dalszej 
10,7 mm (±1,2 mm) (13).

Kąt rotacji puszki kopytowej
(ang. capsular rotation) 
Wydaje się, że jest to jeden z najbar-
dziej popularnych pomiarów wyko-
nywanych przy podejrzeniu ochwatu. 
Kąt rotacji mierzy się między do-
czaszkową krawędzią kości kopyto-
wej a doczaszkową krawędzią puszki 
kopytowej. U zdrowego konia kąt ten 
nie powinien przekraczać 2 stopni 
(13, 27).

Najczęściej popełnianym błędem 
jest brak markera na przedniej ścia-
nie, szczególnie gdy jakość zdjęcia jest 
dyskusyjna i przednia ściana nie jest 
szczegółowo widoczna (błędny wynik 
pomiaru). Drugi błąd to skupienie się 
jedynie na dalszej części ściany, po-
mijając inny kąt narastania ściany wi-
doczny w części bliższej. Należy wy-
konać pomiary w obydwu częściach 
i porównywać je w trakcie rehabilitacji. 

W 1982 roku Stick i wsp. wykazali, 
że konie z ochwatem z kątem rotacji 
poniżej 5,5 stopni wracały do stanu 
sprzed ochwatu, a konie z kątem ro-
tacji powyżej 11 stopni – nie. Jednak 
nowsze badania (7, 15, 24) przeko-
nują, że kąt rotacji nie jest dobrym 
wskaźnikiem prognostycznym. Pod-
kuwacz/strugacz podczas zabiegu 

wer kowania może zdjąć przednią 
część puszki i zlikwidować tym sa-
mym kąt rotacji, dlatego tak istotne 
jest zmierzenie kąta narastania rogu 
tuż pod koroną względem kości kopy-
towej. Ocena kąta narastania nowego 
rogu pozwala nam na ewaluację pro-
cesu rehabilitacji.

Trzeba zauważyć, że kąt rotacji po-
jawia się u koni bez innych objawów 
ochwatu, przy innych powodach słabe-
go połączenia rogu z kością kopytową, 
np. przy zbyt wyrośniętych kopytach, 
przy dużej wilgotności środowiska, 
przy niedoborowej diecie osłabiającej 
ściany kopyta.

Oś palca (ang. phalangeal axis) 
Oś palca określa ustawienie palicz-
ków względem siebie. Oś palca oce-
niamy w obrazowaniu rentgenow-
skim, a oś kopytowo-pęcinową przy 
ocenie postawy konia. Prawidłowa 
oś palca tworzy linię prostą, a staw 
kopytowy jest ustawiony w lekkim 
zgięciu tak, że linia dogrzbietowej po-
wierzchnii kości kopytowej jest rów-
noległa do osi palca. Patologią jest 
załamanie osi do przodu i do tyłu. 
Załamanie do przodu osi palca zda-
rza się u koni z ochwatem. Występuje 
wtedy głównie w stawie kopytowym 
(rotacja/zgięcie palca ang. phalangeal 
rotation) i ocenia się je, określając róż-
nicę między kątem dogrzbietowej po-
wierzchni kości kopytowej a osią kości 
koronowej. Na obrazie RTG kopyta 
przewlekle ochwaconego możemy 
zobaczyć rotację puszki kopytowej 
(obecny kąt rotacji) z jednoczesną 
rotacją stawu kopytowego lub zroto-
waną puszkę z prawidłową osią pal-
ca. U koni z przykurczami ścięgien 
mięśni zginaczy palców, z kopytami 
koślawymi, sztorcowymi na obrazie 
RTG zobaczymy rotację stawu kopy-
towego bez rotacji puszki (kąt rotacji 
prawidłowy).

Odwrotna sytuacja, czyli oś palca za-
łamana do tyłu, wiąże się ze zbyt niskim 
kątem dłoniowym/podeszwowym.

Oś palca powinno oceniać się, gdy 
przy wykonywaniu zdjęcia wszyst-
kie nogi są obciążone, a koń stoi 
na dwóch lub czterech bloczkach. 
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Ze względu na to, że oś palca może 
się zmieniać zależnie od stopnia ob-
ciążenia nogi, błędem jest ocena, gdy 
koń stoi na jednym bloczku lub dru-
ga noga jest odciążona/podniesiona.

Kąt dłoniowy/podeszwowy
(ang. palmar/plantar angle) 
Kąt dłoniowy/podeszwowy to kąt 
mierzony pomiędzy krawędzią pode-
szwową kości kopytowej a podłożem. 
Niektóre szkoły uznają za prawidłowy 
kąt dłoniowy równy 0 (28). Nie jest 
to zgodne z bieżącą literaturą. Dzikie 
konie z różnych środowisk, pomimo 
znaczących różnic w innych parame-
trach radiologicznych, utrzymywały 
podobny kąt dłoniowy, który wyno-
sił 5,7° ± 1,6° (14). U koni domowych 
przyjmuje się za prawidłowy kąt dło-
niowy pomiędzy 3° a 8° (27, 30). Zbyt 
niski kąt dłoniowy powoduje więk-
sze obciążenie trzeszczki kopytowej 
i ścięgna zginacza głębokiego palców 
(3, 9, 20). Zbyt wysoki kąt dłoniowy 
zwiększa ryzyko skostnienia chrzą-
stek kopytowych (26) oraz zawężenia 
strzałki (11).

Kąt dłoniowy jest niezwykle istot-
ny dla kowala z dwóch powodów. 
Po pierwsze, można na niego stosun-
kowo łatwo wpłynąć poprzez stru-
ganie lub kucie, a po drugie, jego 
wartość wpływa na ustawienie po-
szczególnych stawów i osi palca, a za-
tem na całą biomechanikę konia (6, 9).

Najczęstszym błędem jest pomiar 
tego parametru na nieprawidłowo wy-
konanym zdjęciu.

Punkt odbicia (ang. breakover) 
Punkt odbicia, linia oderwania jest 
miejscem na kopycie/podkowie, które 
ostatnie styka się z podłożem w fazie 
oderwania kończyny od ziemi (17).

W kopycie o średniej wielko-
ści (o szerokości 13 cm) odległość 
od wierzchołka kości kopytowej 
do punktu odbicia powinna wynosić 
1/4 cala, czyli około 0,63 cm. Inni ba-
dacze sugerują, że ta odległość powin-
na być mniejsza niż 2 cm. (22). U koni 
o innych wymiarach kopyta nie moż-
na zastosować tych wyników i należy 
skorzystać z innej metody. 

Ryc. 4. Pomiar tworzywa podeszwy. W tym przy-
padku tworzywo jest skompresowane z powodu 
opuszczenia kości kopytowej; Ryc. 5. Prawidło-
wo (zielona linia) i nieprawidłowo (czerwona 
linia) zmierzona odległość CE; Ryc. 6. Prawi-
dłowo (zielona linia) i nieprawidłowo (czerwona 
linia) zmierzona proksymalna grubość ściany 
kopyta. Dłoniowa długość kości kopytowej 
(linia niebieska); Ryc. 7. Prawidłowo (zielona 
linia) zmierzony kąt rotacji; Ryc. 8. Oznaczenie 
poszczególnych osi kości palca. Oś palca nie-
znacznie załamana do tyłu; Ryc. 9. Prawidłowo 
zmierzony kąt dłoniowy; Ryc. 10. Zielona linia 
– najszersza część kopyta znajduje się pod 
środkiem dystalnej nasady kości koronowej 
(COR). Czarna linia – koniec rowków przy-
strzałkowych. Biała linia – wierzchołek kości 
kopytowej. Niebieska linia – idealny punkt 
odbicia u zdrowego konia. W tym kopycie punkt 
odbicia jest w prawidłowym miejscu
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Najszersza część kopyta, zwana 
też punktem Duquette’a, znajdu-
je się pod środkiem nasady dal-
szej kości koronowej (ang. COR 
– center of rotation) (23) i nie jest 
równoznaczna z najszerszym miej-
scem widocznym na kopycie. Od-
ległość od końców rowków przy-
strzałkowych (podstawa strzałki) 
do punktu Duquette’a powinna być 
równa odległości od punktu Duqu-
ette’a do punktu odbicia. Odległość 
od końca rowków przystrzałkowych 
kopyta do punktu Duquette’a jest 
stała dla danego kopyta, dlatego 
by osiągnąć pożądany rezultat rów-
nych części, należy skrócić kopyto 
od przodu do wyznaczonego punk-
tu odbicia. W prawidłowym kopycie 
punkt Duquette’a, czyli najszersza 
część kopyta, pokrywa się faktycz-
nie z jego najszerszą częścią, jed-
nak w patologicznych przypadkach 
do wyznaczenia tego miejsca po-
trzebne jest zdjęcie RTG. 

Wiele badań pokazało, że prze-
sunięty dogłowowo punkt odbicia 
działa niekorzystnie na ścięgna zgi-
naczy oraz na trzeszczkę kopytową 
(3, 4, 9, 31), a także wpływa na bole-

sność mięśni pośladkowych w koń-
czynie miednicznej (22).

Wykonanie badania RTG pozwala 
na określenie optymalnego punktu 
odbicia i na odpowiednie skrócenie 
kopyta od przodu. Możliwe jest okre-
ślenie punktu odbicia bez zdjęcia 
RTG, dzięki lokalizacji odpowiednich 
struktur na powierzchni kopyta. Jest 
to jednak metoda obarczona błędami, 
szczególnie w przypadku znacznie 
zniekształconych kopyt. Warto za-
znaczyć, że w niepodkutym kopycie 
z cienką podeszwą często nie można 
cofnąć punktu odbicia do optymalne-

go miejsca. W takiej sytuacji należy 
użyć podków.

Doświadczenie kliniczne wska-
zuje, że najczęstsze błędy to brak 
wyznaczenia optymalnego punktu 
odbicia oraz pomiaru od optymal-
nego punktu odbicia do widocznego 
na zdjęciu punktu odbicia (co pozwa-
la określić, o ile kopyto jest za dłu-
gie). Przy wykonywaniu tego pomia-
ru błędem jest mierzenie odległości 
do punktu wysuniętego najdalej do-
głowowo na kopycie, a nie do punk-
tu, gdzie kończy się powierzchnia 
nośna kopyta.

Projekcja przednia 
Projekcję przednią (projecja AP, ang. 
anterior-posterior) wykonuje się ruty-
nowo przy zaburzeniu balansu bocz-
no-przyśrodkowego oraz w przypad-
ku podejrzenia ochwatu, któremu 
uległa tylko jedna ze stron kopyta (np. 
tylko przyśrodkowa).

W przypadku ochwatu jednostron-
nego ściana kopyta będzie grubsza 
po stronie wystąpienia opuszczenia. 
Możliwe też, że z tej strony odległość 
CE będzie większa, a podeszwa cień-
sza (27).

Ryc. 11. Prawidłowo (zielona linia) i nieprawidło-
wo (czerwona i żółta linia) zmierzona odległość 
do punktu odbicia. Wyznaczenie prawidłowego 
punktu odbicia

Ryc. 12b. Jednostronny ochwat. Proszę zwrócić uwagę na obniżenie się wy-
rostka dłoniowego, pogrubienie i oderwanie się ściany po stronie zewnętrznej

Ryc. 12a. Zbalansowane kopyto w projekcji AP
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powinien znajdować się cieniujący marker o znanej dłu-
gości, przyklejony tak, by jego proksymalna część zaczy-
nała się razem z proksymalną częścią korony kopyta (27). 
W przypadku nowoczesnych aparatów RTG można zre-
zygnować z markera, jeżeli korona i ściana są bardzo do-
brze widoczne. 

W zależności do autora promień centralny kierujemy 
1 cm proksymalnie od styku kopyta z ziemią lub 1 cm dy-
stalnie od korony (8, 27).

W czasie robienia zdjęć dochodzi nieraz do powiększe-
nia obrazu, dlatego złotym standardem jest zmierzenie od-
ległości rzeczywistej według wzoru.

Projekcja przednio-tylna (AP) 
Wiadomo, że odwiedzenie kończyny bardzo mocno wpły-
wa na pomiary, kość śródręcza powinna być prostopadła 
do ziemi (5). Kluczowe w tej projekcji jest, aby koń stał ide-
alnie prosto, z obiema kończynami na bloczkach i z szyją 
ustawioną w osi ciała.

Najczęściej popełniane błędy widoczne na ryc. 13, 14, 15.

Podsumowanie
Prawidłowo wykonane zdjęcie rentgenowskie kopyta daje 
wiele cennych informacji zarówno osobie zajmującej się 

Gdy oceniamy balans, należy zwrócić uwagę na syme-
trię kanałów odżywczych, ułożenie wyrostka wyprostnego 
oraz najważniejsze – symetryczności stawu kopytowego.

Jak zrobić zdjęcie? 
Zdjęcie boczne 
Zdjęcie wykonuje się w projekcji boczno-przyśrodkowej, 
kiedy koń stoi równo i obciąża wszystkie kończyny. Ba-
dana noga stoi na bloczku, złotym standardem jest, aby 
przeciwna noga również stała na podwyższeniu (18). 
Na przedniej ścianie kopyta w płaszczyźnie strzałkowej 

Ryc. 13. Nie widać podeszwy, niemożliwy jest pomiar grubości podeszwy. 
Brak markera wskazującego na koronę, trudno określić odległość CE

Ryc. 14. Kończyna konia nie jest obciążona. Nie można ocenić osi palca Ryc. 15. Kończyna nie jest ustawiona prostopadle do podłoża

13
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bezpośrednio kopytem, jak i leka-
rzowi weterynarii. Korekcja i kucie 
kopyta pod kontrolą RTG pozwalają 
na wysoką precyzję, a zatem na dużo 
lepsze rezultaty. Ocenianie kopyta 
z zewnątrz pozwala jedynie szacować 
wyżej wymienione elementy, jednak-
że szczególnie w przypadku kopyt 
zdeformowanych, np. ochwatowych, 
szacunki mogą okazać się dalekie 
od rzeczywistości, co z kolei może 
przyczynić się do nieodpowiedniej 
korekcji/kucia.

Najważniejszymi wskazówkami przy 
wykonywaniu zdjęć są: objęcie zdję-
ciem całego kopyta, ustawienie konia 
równo i z obciążeniem wszystkich koń-
czyn oraz nałożenie markera na kopy-
to. Warto zaznaczyć pomiary na zdję-
ciu RTG i omówić je z właścicielem 
konia oraz osobą, która będzie danego 
pacjenta podkuwać/strugać. q
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