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Panosteitis (enostosis-like lesion) in a mule and a donkey
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O objetivo deste trabalho é descrever dois casos de
claudicações associadas à panosteíte (enostosis-like
lesions) em ossos longos de equídeos (um asinino e um
muar). Um jumento, Pêga, 10 anos e 165 kg, foi
atendido com claudicação em membro pélvico direito
há cinco dias, mantendo o membro suspenso em
determinados períodos (caso 1) e uma mula de três
anos e 310 kg, foi atendida com claudicação em
membro torácico direito e nos membros pélvicos, há
um ano e meio (caso 2). Nenhum histórico de trauma
foi relatado e testes de flexão e analgesia perineural
foram negativos em ambos os casos. Radiografias
ortogonais foram realizadas em tíbias, rádios,
metacarpos e metatarsos. Áreas de esclerose focais em
canal medular foram identificadas em metatarso
esquerdo e tíbias no caso 1 (Fig. 1, A e B) e em ambos
metatarsos principais e rádio direito no caso 2 (Fig. 1,
C-G). Frente aos achados radiográficos e do exame
físico, o diagnóstico de panosteíte foi estabelecido.
Para ambos os casos foram indicados repouso, terapia
anti-inflamatória (caso 1: cetoprofeno, 2,2 mg/kg, IM,
BID; caso 2 fenilbutazona 4,4 mg/kg, VO, SID, ambos
por cinco dias) e retorno gradual as atividades. O
proprietário do animal 1 foi contatado quatro anos
após e referiu ausência de claudicação, desde o mês
seguinte a alta hospitalar e o caso 2 ainda está em
acompanhamento. A panosteíte em muar e asinino
apresentou achados clínicos e por imagem similares
aos descritos em cavalos e outras espécies. O exame
radiográfico foi eficiente no estabelecimento do
diagnóstico. Este é o primeiro relato de panosteíte
acometendo muar ou asinino.

This report of two cases aims to describe lameness
associated with panosteitis (enostosis-like lesions)
affecting Equidae long bones (one asinine and one
mule). A 10-years old donkey, Pêga, 165kg/bw was
admitted at the hospital with history of 5-days
lameness in the right hindlimb, keeping it in suspension
at some moments (case 1). The second case, a 3-years
old mule, 310kg/bw, was admitted with history of
lameness in the right fore and both hind limbs that was
first noted by the owner one and a half years ago (case
2). There was no history of trauma and flexion tests
and nerve blocks were negative in both cases.
Orthogonal radiographs were performed in order to
investigate tibia, radius, third metacarpus and
metatarsus. Focal areas of sclerosis in the medullar
canal were identified in the left third metatarsus and
both tibias in case 1 (Fig. 1, A and B) and in the right
radius and both third metatarsus in case 2 (Fig. 1, C-G).
Considering the radiographic and clinical findings the
diagnosis of panosteitis was established. Stall rest and
NSAIDs (case 1: ketoprophen 2,2 mg/kg, IM, BID; case
2: phenylbutazone 4,4 mg/kg, PO, SID) followed by
progressive return to exercises were indicated for both
cases. The owner of case 1 was approached by phone
four years later and reported that patient has been
lame free since the first month after hospital discharge.
Case 2 is still being monitored. The panosteitis in the
mule and asinine presented clinical and imaging
findings similar to the ones described in horses and
other species. The radiographic examination was
efficient in establishing the diagnosis. This is the first
report of panosteitis affecting a mule or an asinine.

Figura 1. Radiografias exibindo áreas de
esclerose focais em canal medular (setas)
de metatarso (A) e tíbia (B) do caso 1 e
em metatarsos esquerdo (C e D), direito
(E e F)e rádio direito (G) do caso 2.

Figure 1. Radiographs showing focal
areas of sclerosis in the medullar canal
(arrows) in metatarsus (A) and the tibia
(B) of case 1, and in the metatarsus left
(C and D), right (E and F), and right
radius (G) of the case 2.
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