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Structura tezei 
 

Studiul de faţă este divizat în șapte capitole, organizate în două părți principale. 

Primele trei capitole constituie cercetările bibliografice, iar următoarele patru reprezintă 

cercetările proprii. Lucrarea este redactată pe parcursul a 255 pagini şi cuprinde 114 figuri şi 

49 tabele. Lista bibliografică conţine 209 titluri. O parte din rezultatele cercetărilor au fost 

reflectate în 5 lucrări ştiinţifice şi 6 comunicări orale. 

 Primul capitol prezintă anatomia descriptivă și funcțională a aparatului tendonului 

flexor digital profund. Al doilea capitol abordează morfologia și structura moleculară a 

tendoanelor, ligamentelor și entezelor, precum si fiziopatologia leziunilor acestora.Ultimul 

capitol din studiul bibliografic se referă la noţiuni de fizică şi utilizare a ultrasunetelor.  

 Cercetările proprii sunt divizate în patru capitole principale care prezintă 

epidemiologia, leziunile ecografice, anatomopatologice, histopatologice precum și cele 

identificate prin examenul de rezonanță magnetică nucleară ale tendonului flexor digital 

profund la nivelul acropodiului, în regiunea suprasesamoideană, sesamoideană și 
infrasesamoideană. Concluziile generale și recomandările încheie cercetările proprii. 

 Studiile mele de doctorat s-au desfăşurat la Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca, România, Universitatea Caen Basse-Normandie, Franța și CIRALE - Hippolia (Centre d'Imagerie et de recherche sur les afectiuni Locomotrices 

Cabaline) Goustranville, Franța. Pe durata programului de doctorat am beneficiat de o bursă 

de studii doctorale finanțată de Fondul Social European, în conformitate cu contractul 

POSDRU/6/1.5/S/20 semnat între Ministerul Român al Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Romania.  
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CERCETĂRI PROPRII 

CAPITOLUL 4 

Studiu retrospectiv realizat pe 100 de cazuri diagnosticate cu tendinopatia flexorului 

digital profund la nivelul acropodiului: tehnica ecografică şi leziuni ecografice  

Scopul acestui studiu este de a evalua și de a analiza interesul clinic, aplicabilitatea și 
limitele ecografiei, ca şi metodă imagistică de diagnostic a leziunilor aparatului flexor 

digital profund. 

Materiale şi metode 

Populaţia de cai şi criteriile de includere ale cazurilor în studiu 

Pentru a obține imagini de referință ale aparatul flexor digital profund, au fost 

ecografiaţi 10 cai clinic sănătoși - fără antecedente de şchiopături sau alte simptome, 

precum inflamaţii locale sau distensii articulare. Aceştia aparţin institutului CIRALE. 

Studiul retrospectiv a fost realizat pe 100 de cai diagnosticaţi cu tendinopatia 

flexorului digital profund la nivelul acropodiului membrului toracic, în cadrul institutului 

CIRALE în perioada 16.01.2009 - 21.06.2010. 

Tehnica de investigare imagistică - examenul ecografic  

Ultrasonografierea acropodiului s-a efectuat cu un ecograf fix Aloka Prosound Alpha 

1010. A fost utilizată abordarea palmară și transcuneală. Pentru fiecare abordare s-au realizat 

secțiuni longitudinale și transversale. S-au folosit transductori convecşi şi microconvecşi cu 

multifrecvenţă variind între 5.0 şi 10.0 MHz. Cea mai des utilizată frecvenţă a fost de 7.5 

MHz. Segmentul distal al tendonului flexor digital profund a fost împărțit în 3 regiuni 

raportate la osul sesamoid distal: suprasesamoideană, sesamoideană și infrasesamoideană. 

Pe baza modificărilor ecografice observate şi corelate cu evoluţia tendinopatiilor 

flexorului digital profund - care sunt de natură cronică şi degenerativă, s-a stabilit un scor 

lezional de la I la IV. 

 

  

                                            
10 Aloka Co. Ltd., 6-22-1 Mure, Mitaka-shi, Tokyo, 181, Japan 
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Rezultate  

Anatomia ecografică a aparatului flexor digital profund  

Abordarea ecografică palmară a acropodiului ne-a permis examinarea aspectului 

proximo-palmar al aparatului tendonului flexor digital profund. Tendonul este bilobat şi are 

o ecogenitate heterogenă. Bursa podotrohleară este anecogenă, iar membrana sinovială este 

subţire şi hipoecogenă. Ligamentul anular digital distal este reprezentat de o linie 

hipoechogenă și nu poate fi întotdeauna vizualizat. Abordarea transcuneală permite scanarea 

porţiunii distale a aparatului flexor digital profund. 

Evaluarea ecografiei ca şi metodă de diagnostic imagistic al leziunilor aparatului flexor 

digital profund  

Principalele modificări ale tendonului flexor digital profund care pot fi decelate din 

punct de vedere ecografic se referă la dimensiunea, ecogenitatea şi arhitectonica acestuia.  

Porţiunea suprasesamoideană a tendonului a fost cea mai accesibilă pentru efectuarea 

examenului ecografic. Modificarea depistată cel mai frecvent a fost îngroşarea lobilor (88% 

din cazuri) şi pierderea simetriei acestora. Pe faţa dorsală a lobilor s-au observat 

neregularităţi ale conturului acestora, iar în cazuri mai severe hernii dorsale. În eşantionul 

nostru nu s-a observat o predispoziţie înspre creşterea sau diminuarea ecogenităţii. Scanarea 

regiunii sesamoidiene a fost foarte dificil de realizat. În cazul regiunii infrasesamoidiene 16 

cazuri au prezentat leziuni focale, iar 21, leziuni multifocale ale tendonului flexor digital 

profund. 

Desmopatia ligamentului anular digital distal se caracterizează prin modificări de 

mărime şi ecogenitate ale acestuia şi a fost diagnosticată la 28 de cazuri. În 53 de cazuri s-a 

identificat bursita podotrochleară. Leziunile ecografice sunt reprezentate fie doar de o 

efuziune sinovială în cazurile relativ recente, fie de îngroşarea şi proliferarea membranei 

sinoviale în bursitele cronice.  

Scorul lezional al tendinopatiilor flexorului digital profund 

În eşantionul analizat (n=100) marea majoritate a cazurilor (46%.) prezintă leziuni de 

gradul II caracterizate printr-o discretă asimetrie a lobilor însoţită de o discretă 

heterogenitate a ecogenităţii. 
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CAPITOLUL 5 

Studiu epidemiologic al tendinopatiilor flexorului digital profund de la nivelul membrului 

anterior. Analiza lotului examinat (N=100 cazuri) raportat la populaţia generală.  

Obiectivul principal al acestui capitol îl constituie analiza epidemiologică a 

populaţiei examinate pentru a stabili prevalenţa tendinopatiei flexorului digital profund şi 

precizarea factorilor de risc şi de protecţie pentru cai.  

Materiale şi metode 

Populaţia de cai şi criteriile de includere ale cazurilor în studiu 

Studiul epidemiologic a fost efectuat pe acelaşi eşantion (n=100) analizat în capitolul 

precedent. În aceeaşi perioadă, la CIRALE au fost examinate 1380 de cazuri, incluzând lotul 

studiat. Influenţa rasei, activităţii sportive, vârstei şi sexului animalelor, în creşterea riscului 

de apariţie şi eventual, de evoluţie a bolii a fost analizată prin raportarea cailor examinaţi 

(n=100), la populaţia totală (n=1380).  

Calculul statistic 

Studiul întreprins pentru stabilirea şi cuantificarea factorilor de risc, respectiv 

explicaţia mecanismelor cauzale, a avut drept scop evaluarea intensităţii relaţiei factor-boală 

care a fost estimată prin valoarea riscului relativ. Riscul relativ a fost exprimat prin 

calcularea valorii Odds ratio (ANOVA11). Factorii de risc analizaţi au fost: rasa, activitatea 

sportivă, vârsta şi sexul animalelor. Validitatea statistică a rezultatelor obţinute, respectiv a 

valorii Odds ratio, a fost exprimată în funcţie de intervalul de încredere 95% (IC 95%) şi de 

indicele de probabilitate p, calculate prin utilizarea Testului Fischer şi Chi
2 (ANOVA).  

Rezultate  

Structura eşantionului diagnosticat cu tendinopatia distală a flexorului digital profund în 

funcţie de rasă 
Marea majoritate a cailor aparţin rasei Selle Français (64%). Următoarea categorie 

este cea a cailor care aparţin altor rase din grupul Warmblood (25%). Cu un număr egal de 

cazuri (3%) pentru fiecare grup, sunt caii Trăpaşi francezi şi Pur-sângele arab. Patru cai 

(4%) aparţin altor rase. În eşantionul nostru nu există cai din rasa Pur sânge Englez. 

Comparativ cu populaţia generală prezentată la CIRALE, putem remarca faptul că 

există tendinţă foarte semnificativă (p=0,0001) pentru caii din rasa Selle Français de a 

                                            
11 GraphPad InStat,  1992-2009, GraphPad Software  Inc. 
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dezvolta o tendinopatie a flexorului digital profund. Aceştia au un risc de 3,02 (OR=3,02) 

ori mai mare comparativ cu celelalte rase. În eşantionul analizat Trăpaşii francezi au o 

tendinţă foarte semnificativă de a avea riscul cel mai scăzut exprimat prin valoarea 

OR=0,10. 

Structura eşantionului diagnosticat cu tendinopatia distală a flexorului digital profund în 

funcţie de activitatea sportivă  

Majoritatea cailor luaţi în studiu au fost săritorii de obstacole (72%). Categoria 

următoare este reprezentată de caii de dresaj (8% ) şi de cai de concurs complet (5%). Caii 

de trap reprezintă 3% din totalul efectivului. În eşantionul nostru nu am avut nici un cal de 

cursă de galop.  

Comparativ cu populaţia generală prezentată la CIRALE, în eşantionul nostru putem 

remarca faptul că există o tendinţă extrem de semnificativă (p=0,0001) pentru caii de 

sărituri de obstacole de a avea cel mai mare risc relativ (OR=3,3380) de a dezvolta o 

tendinopatie a flexorului digital profund. Cel mai scăzut risc relativ s-a observat la caii ce au 

ca şi activitate sportivă trapul cu un OR= 0,1100 şi p<0,0001. 

Structura eşantionului diagnosticat cu tendinopatia distală a flexorului digital profund în 

funcţie de vârstă  

Vârsta cailor diagnosticaţi cu tendinopatie distală a tendonului flexor digital profund 

a variat între 3 şi 16 ani, cu o vârstă medie de 9,1 ani şi o deviaţie standard de 3 ani şi 0,9 

luni. Se poate observa că grupul de cai cu vârsta cuprinsă între 8 şi 10 ani, reprezintă 

majoritatea cazurilor studiate (37%). Marea majoritate a cailor examinaţi (88%) au avut 6 

ani sau mai mult.  

Cel mai mare risc relativ s-a observat la categoria de vârstă 11-14 ani (OR= 2,5890, 

p=0,0008) urmată de categoria >14 ani, dar fără semnificaţie statistică (p=0,1034). 

Comparativ cu populaţia generală prezentată la CIRALE, în eşantionul luat în studiu putem 

remarca faptul că există o tendinţă extrem de semnificativă (p=0,0001) pentru caii din 

categoria de vârstă 3-5 ani de a avea cel mai scăzut risc relativ de a dezvolta o tendinopatie 

a flexorului digital profund (OR=0,2914, p=0,0001). 
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Structura eşantionului diagnosticat cu tendinopatia distală a flexorului digital profund în 

funcţie de sex  

Populaţia studiului nostru a fost compusă din 49 femele, 40 de masculi castraţi şi 11 

armăsari. Comparativ cu populaţia generală prezentată la CIRALE, putem remarca faptul că 

există o tendinţă semnificativă (p=0,0119) pentru femele de a dezvolta o tendinopatie a 

flexorului digital profund. Acestea au un risc de 1,71 (OR=1,71) ori mai mare comparativ cu 

masculii. În eşantionul nostru armăsarii au riscul cel mai scăzut, exprimat prin valorile 

OR=0,3417, respectiv p=0,0003. S-a observat că riscul relativ este mai crescut la masculii 

castraţi decât la armăsari (OR=1,119), dar acest rezultat nu are semnificaţie statistică 

(p=0.6737). 

Asocierea dintre gradul leziunii şi rasa, activitatea sportivă, vârsta şi sexul cailor  

Pentru leziunile de gradul II şi III înregistrate în funcţie de rasa animalelor există 

corelaţii puternice (p≤0.001). Indiferent de gradul leziunilor, au existat corelaţii directe cu 

activitatea sportivă a cailor (r2=0,9817 - 0,9971, p< 0,001). Pentru leziunile de grad IV , 

corelaţia a fost nesemnificativă (p=0,04). Leziunile de gradul I, II şi III au fost direct 

corelate cu vârsta animalelor, (r2 = 0,6703-0,8686; p = 0,02 - 0,04). Pentru leziunile de grad 

IV corelaţia este negativă (p=0,28; 95% IC: -0,50 to 0,96 ). Nu au fost stabilite corelaţii 

semnificative între gravitatea leziunilor şi sexul animalelor (p>0,05).  

 

CAPITOLUL 6 

Studiu comparativ al examenului ecografic, anatomopatologic şi histopatologic în 

diagnosticarea leziunilor tendonului flexor digital profund pe membre izolate  

Scopul acestui studiu este prezentarea detaliată a leziunilor anatomopatologice și 
histopatologice ale tendonului flexor digital profund la nivelul acropodiului, precum şi 

evaluarea sensibilităţii și specificităţii examenului ecografic în diagnosticul imagistic al 

segmentului distal al tendonului flexor digital profund. 

Materiale şi metode 

Acest experiment a fost efectuat pe 36 de membre toracice izolate, recoltate de la cai 

maturi din punct de vedere scheletic. Caii au fost sacrificaţi în scop comercial la abatoare 

din judeţul Alba (Romania) şi Departamentul Alençon (Franţa). Tendonul flexor digital 

profund a fost examinat ecografic, anatomopatologic şi histopatologic. Pentru fiecare 
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segment proximo-distal al tendonului s-au realizat 4 secţiuni histologice longitudinale, 

rezultând un total de 16 secţiuni pe membru. Materialul histologic a fost fixat în parafină şi 

secţionat la 5 µm. Coloraţia utilizată a fost tricrom Goldner.  

Calculul statistic 

Validitatea statistică a sensibilităţii şi a specificităţii examenului ecogafic a fost 

exprimată în funcţie de intervalul de încredere 95% (IC 95%) şi de indicele de probabilitate 

p, calculate prin utilizarea testului Fischer (ANOVA) 12. Pentru toate testele valoarea p<0,05 

a fost considerată semnificativă. Raţia probabilităţii pozitive şi negative, prevalenţa şi 

probabilitatea post-test, dar şi acurateţea examenului ecografic au fost calculate cu 

Diagnostic Test Calculator13. 

Rezultate 

Leziuni ecografice  

 Leziunile ecografice au fost identificate la 27 de membre. Patru tipuri de leziuni au 

fost recunoscute în porţiunea distală a DDFT: leziuni globale, leziuni ale feţei dorsale a 

tendonului, fisuri parasagitale şi leziuni de inserţie alături de entezopatii. 

Leziunile globale au fost cele mai frecvente (27 din 36 membre examinate) urmate de 

leziunile de inserţie, în 13 cazuri şi leziuni ale feţei dorsale a tendonului, în 10 cazuri. 

Fisurile parasagitale au fost întâlnite numai la 2 membre. 

Leziuni anatomopatologice şi histopatologice 

Principalele tipuri de leziuni ale tendonului flexor digital profund, identificate la 

examenul anatomopatologic au fost: leziuni globale, leziuni ale feţei dorsale a tendonului, 

fisuri parasagitale, aderenţe şi leziuni de inserţie, alături de entezopatii sau tendinite 

multifocale.  

Leziunile globale au fost cele mai frecvente - întâlnite la 28 din 36 de tendoane 

examinate. Aspectul macroscopic al leziunii intratendinoase a fost caracterizat de îngroşarea 

şi fibroza septelor conjunctive interfasciculare, indicate de modificări de culoare a 

tendonului pe secţiune, acesta având un aspect marmorat. Modificările histologice constau 

                                            
12 GraphPad InStat, 1992-2009, GraphPad Software  Inc. 
13 Diagnostic test calculator (version 2006032401).Copyright (c) 2002-2007 by Alan Schwartz <alansz@uic.edu>. This 

calculator is Free Software, available under the Clarified Artistic License. 
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în: necroză centrală, fibroplazie şi fibroză, asociate cu îngroşarea septelor conjunctive 

interfasciculare (endotendon). 

Colorarea în galben a suprafeţei dorsale a tendonului flexor digital profund s-a 

întâlnit numai în regiunea sesamoideană, la 18 cazuri. 

Leziunile feţei dorsale a tendonului flexor digital profund au fost reprezentate de: 

fibrilaţii, abraziuni şi eroziuni. Acestea au fost observate la 11 cazuri. Din punct de vedere 

histopatologic, ele se caracterizează prin zone de necroză distrofică a fibrelor tendinoase, 

reducerea numărului de tenocite, fibroplazie şi hipertrofia epitendonului, datorită proceselor 

de neovascularizaţie şi edem perivascular.  

Fisurile dorsale parasagitale ale tendonului flexor digital profund au fost identificate 

la 2 membre, în segmentul sesamoidean al tendonului şi s-au extins în sens proximo-distal. 

În ambele cazuri, acestea au fost superficiale. La un caz, fisura a fost identificată şi 

histopatologic, caracterizându-se prin necroza fibrelor de colagen, fibroplazie, paloarea 

septelor şi prezenţa de tenocondrocite pe toată lungimea sa. Reacţia inflamatorie a fost 

complet absentă. 

  Aderenţele apar din punct de vedere macroscopic sub forma unor grupuri de fibre 

interpuse între faţa dorsală a tendonului flexor digital profund şi faţa palmară a osului 

sesamoid distal. Acestea au fost întâlnite la 3 cazuri alături de eroziuni parţiale ale 

fibrocartilajului palmar al osului sesamoid distal şi îngroşarea membranei sinoviale a bursei 

podotrohleare, semne ale unui proces inflamator cronic.  

Leziunile de inserţie au fost prezente la 13, din totalul de 36 de membre examinate. 

Ele au fost reprezentate de neregularităţi ale feţei dorsale a tendonului, îngroşarea sau 

atrofia acestuia, leziuni centrale de dimenisuni reduse, hemoragii şi aderenţe cu ligamentul 

interosos. Din punct de vedere histopatologic, aceste leziuni au fost reprezentate de 

fibroplazia epitendonului, proliferarea matricei extracelulare, colagenoliză şi leziuni 

degenerative ale fibrelor de colagen din epitendon, alături de numeroase vase de 

neoformaţie cu endoteliu tânăr.    
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Sensibilitatea şi specificitatea examenului ecografic în identificarea leziunilor tendonului 

flexor digital profund detectate la examenul anatomopatologic şi histopatologic 

Ipotezele noastre de lucru au fost confirmate, examenul ecografic având per total o 

sensibilitate foarte bună (96%, p<0,0001, raportat la examenul anatomopatologic şi 83,87%, 

p=0,0094, raportat la examenul histopatologic). Metoda a fost mai puţin specifică, respectiv 

88,89%, pentru examenul anatomopatologic şi 80,00%, pentru examenul histopatologic. 

Ecografierea porţiunii sesamoidiene a tendonului flexor digital profund a fost mai 

dificilă, datorită orientării oblice a fibrelor şi a particularităţilor anatomice ale copite. În 

această regiune tendonul sănătos are un aspect hipoecogen, iar identificarea obiectivă a 

leziunilor este anevoioasă. În această porţiune a tendonului, examenul ecografic are cea mai 

redusă sensibilitate (38.10%, pentru examenul anatomopatologic şi 35,71%, pentru 

examenul histopatologic), dar fără semnificaţie statistică (p=0,0514 şi p=0,3884).  

În segmentul infrasesamoidean sensibilitatea examenului ecografic (78,57% şi 

58,33%) a fost mai slabă decât specificitatea acestuia (86,36% şi 91,67%) cu semnificaţie 

statistică (p=0,0002 şi p=0,005).  

 

CAPITOLUL 7 

Studiu comparativ al contribuţiei examenelor de rezonanţă magnetică nucleară cu 

câmp magnetic slab, în atitudine patrupodală şi ecografic, în diagnosticarea 

leziunilor tendonului flexor digital profund la nivelul acropodiului 

Obiectivul principal al acestui capitol a fost de a compara din punct de vedere 

calitativ contribuţia examenului de rezonanţă magnetică nucleară cu câmp magnetic slab, în 

atitudine patrupodală şi a examenului ecografic, în diagnosticarea tendinopatiilor flexorului 

digital profund la nivelul acropodiului, la caii cu şchiopătură unilaterală sau bilaterală.  

 

Materiale şi metode 

Acest studiu a fost realizat pe 28 de cai diagnosticaţi cu şchiopătură unilaterală sau 

bilaterală, a trenului anterior. Toţi caii au fost examinaţi la CIRALE în perioada Ianuarie 

2010-Septembrie 2011. Un diagnostic precis de tendinopatie a flexorului digital profund a 

fost stabilit doar după efectuarea examenului de rezonanţă magnetică nucleară. Un număr 

total de 50 membre toracice au fost examinate prin ambele metode. 
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Tehnici de investigare imagistică  

Examenul radiologic 

Pentru realizarea examenului radiologic al acropodiului s-a folosit un generator 

Indico 100 Rad X-Ray14. Constantele utilizate au fost de 70 Kv şi 8 mAs. S-au realizat 

următoarele expuneri radiologice la nivelul acropodiului: latero-laterală, dorso-palmară cu 

membrul în sprijin, dorso-palmară la 60
0 şi expunerea palmaroproximală-palmarodistală 

oblică (skyline), a osului sesamoid distal  

Examenul ecografic 

 Tehnica examenului ecografic a fost deja prezentată în capitolele anterioare.  

Examenul de rezonanţă magnetică nucleară 

Membrele au fost examinate cu o unitate de RMN cu câmp de intensitate slabă (0,27 

Tesla)15.S-au realizat secţiuni transversale în ponderaţie 3D T1 gradient echo (GRE) şi 3D 

T1 gradient echo (GRE) HR (perpendicular pe osul sesamoid distal), precum şi în 

ponderaţie T2 FSE şi STIR. Secţiunile frontale au fost obţinute în ponderaţie 3D T2 (HR) 

GRE. Secţiunile sagitale au fost realizate în ponderaţie STIR şi 3D T1 gradient echo (GRE). 

Calculul statistic 

Validitatea statistică a sensibilităţii şi a specificităţii examenului ecogafic a fost 

exprimată în funcţie de intervalul de încredere 95% (IC 95%) şi de indicele de probabilitate 

p, calculate prin utilizarea testului Fischer (ANOVA) 16. Pentru toate testele valoarea p<0,05 

a fost considerată semnificativă. Raţia probabilităţii pozitive şi negative, prevalenţa şi 

probabilitatea post-test, dar şi acurateţea examenului ecografic au fost calculate cu 

Diagnostic Test Calculator17. 

 

  

                                            
14 Communications & Power Industries Canada Inc. communications & medical products division 45 River Drive / 

Georgetown, Ontario / Canada L7G 2J4. 
15 Equine Limb MRI Scanner (Eq2), Hallmarq Veterinary Imaging Ltd., Guildford, Surrey, UK 
16 GraphPad InStat, 1992-2009, GraphPad Software  Inc. 
17 Diagnostic test calculator (version 2006032401).Copyright (c) 2002-2007 by Alan Schwartz <alansz@uic.edu>. This 

calculator is Free Software, available under the Clarified Artistic License. 
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Rezultate 

Examenul radiologic 

Examenul radiologic s-a efectuat la 44, din totalul de 50 de membre examinate. La 

19 cazuri nu s-au observat modificări radiologice ale acropodiului  

Examenul ecografic 

Principalele modificări ale tendonului flexor digital profund - care pot fi decelate din 

punct de vedere ecografic, se referă la dimensiunea, ecogenitatea şi arhitectonica acestuia.  

Leziunile tendonului flexor digital profund au fost detectate ecografic la 31, din 

totalul de 50 de membre examinate. Patru tipuri de leziuni au fost recunoscute în porţiunea 

distală a DDFT: leziuni globale, leziuni ale feţei dorsale a tendonului, fisuri parasagitale şi 

leziuni de inserţie alături de entezopatii. Leziunile globale au fost cele mai frecvente (28 din 

50 de membre examinate) urmate de leziuni ale feţei dorsale a tendonului, în 8 cazuri şi 

leziunile de inserţie, în 5 cazuri.  

Examenul de rezonanţă magnetică nucleară 

Leziunile tendonului flexor digital profund au fost identificate prin RMN la 35, din 

totalul de 50 de membre examinate. În cea mai mare parte ele s-au caracterizat prin alterări 

de semnal. În 6 cazuri, semnalul a fost hiperintens în ponderaţie T1 şi T2. La alte 5 cazuri, 

semnalul a fost heterogen.  

Am clasificat leziunile identificate prin RMN, în leziuni globale şi leziuni specifice. 

Leziunile globale sunt reprezentate de îngroşarea tendonului. Acestea au fost prezente la 22 

de membre. Leziunile specifice sunt: fibrilaţii dorsale (24 de cazuri), leziuni centrale (3 

cazuri), fisuri parasagitale (6 cazuri), aderenţe cu formaţiunile anatomice învecinate (10 

cazuri) şi leziuni de inserţie (5 cazuri).  

Leziunile centrale au fost localizate la toate cele 3 cazuri, la nivelul lobului medial al 

tendonului flexor digital profund şi au fost asociate cu îngroşarea lobului afectat. Fisurile 

parasagitale s-au extins în sens proximo-distal şi au avut o lungime de la 8, până la 80 mm. 

Leziunile de inserţie s-au caracterizat prin îngroşarea tendonului şi alterări de semnal.  
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Sensibilitatea şi specificitatea examenului ecografic în identificarea leziunilor tendonului 

flexor digital profund detectate prin RMN  

În regiunea suprasesamoideană examenul ecografic a avut cea mai ridicată 

sensibilitate � 79,17% (95% IC: 57,84-92,87) şi specificitate � 96,15% (95% CI: 80,38-

99,90), rezultate foarte semnificative din punct de vedere statistic (p<0,0001).  

În regiunea sesamoideană examenul ecografic a avut cea mai mică sensibilitate 

21,43% (95% IC: 4,6 � 50,80), dar o specificitate bună, 94,44% (95% IC: 81,35 � 99,32), 

însă rezultatele nu au fost semnificative din punct de vedere statistic (p=0,1262).  

Sensibilitatea � 72,22% (95% CI: 46,55-90,30) şi specificitatea � 78,13% (95% CI: 

60,02-90,74) examenului ecografic au avut valori bune în regiunea infrasesamoideană 

(p=0,0008).  

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

1. Analiza epidemiologică globală a evidenţiat faptul că factorii de risc pentru tendinopatia 

flexorului digital profund sunt reprezentaţi de: rasa Selle Français sau alte rase din grupul 

Warmbloods, sexul feminin, vârsta - cuprinsă între 8 şi 10 ani, şi activitatea sportivă de 

sărituri peste obstacole. Grupul cailor de curse cu vârsta până la 3 ani, de sex masculin a 

prezentat incidenţa cea mai scăzută a tendinopatiei flexorului digital profund. 

2. Marea majoritate a leziunilor tendonului flexor digital profund identificate ecografic au 

fost reconfirmate la examenul anatomopatologic şi histopatologic. Leziunile histopatologice 

susţin etiopatogeneza degenerativă şi necrotică a acestei tendinopatii.  

3. Valorile foarte bune ale sensibilităţii şi specificităţii examenului ecografic în segmentul 

suprasesamoidean şi infrasesamoidean al tendonului flexor digital profund, validează 

utilizarea acestei metode de diagnostic imagistic, în aceste regiuni. Dezavantajul major al 

ecografiei constă în dificultatea vizualizării segmentului sesamoidean şi a părţilor 

parasagitale ale tendonului. 

4. Avantajele majore ale ecografiei sunt: costul redus, timpul scurt de examinare şi 

posibilitatea efectuării acesteia pe teren. Este o metodă de diagnostic bine tolerată de pacient 

şi care permite o bună verificare a evoluţiei leziunilor tendinoase pe intreaga durată a 

programului de recuperare a animalului.  
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5. În acest studiu, examenul histopatologic al tendonului flexor digital profund a evidenţiat 

prezenţa a numeroase tipuri de leziuni vasculare. O recomandare practică pentru 

diagnosticul ecografic al acestor tendinopatii ar fi utilizarea modului Doppler color.  

6. În evaluarea clinică a aparatului flexor digital profund, o examinare completă a 

ţesuturilor moi, trebuie să fie completată de examenul radiologic al formaţiunilor osoase: 

osul sesamoid distal şi falanga distală.  

7. Examenul de rezonanţă magnetică nucleară este indicat doar atunci când nu s-a putut 

stabili un diagnostic cert al şchiopăturii distale, prin examenul radiologic şi ecografic.  

 

 




