
DD
Dermatitis digitalis

choroba Mortellaro, 
choroba truskawkowa,
zapalenie skóry palca, 

brodawczyca, 
zakaźne zapalenie skóry, 

zapalenie skóry (D)

ID
Dermatitis interdigitalis
powierzchowne zapalenie skóry, 

zapalenie skóry szpary 
międzypalcowej, 

zakaźne zapalenie szpary
międzyracicowej, 
zapalenie szpary 

międzypalcowej (DD)

HHE
Erozja rogu opuszek

gnicie rogu (EU), 
erozja opuszki, 
nadżerki piętki

IH
Przerost skóry szpary 

międzypalcowej
limaks (L), ziarnina, granulacja, 

włókniak międzypalcowy, 
międzyraciczak, przerost skóry 

szpary międzypalcowej, tyloma, 
włókniak szpary 

międzypalcowej, narośl w 
szparze międzypalcowej, 

przerostowe zapalenie skóry 
szpary międzypalcowej

SH
Krwiak podeszwy

podbita podeszwa, 
sztingel, 

wylewy w podeszwie,
stłuczenie podeszwy

SHD
Rozlana postać krwiaka 

podeszwy

SHC
Ograniczona postać 
krwiaka podeszwy

IP
Ropowica 

międzypalcowa
zanokcica, zapalenie i obrzęk 
przestrzeni międzypalcowej, 

ropowica skóry szpary 
międzypalcowej, 

nekrobaciloza skóry szpary 
międzypalcowej, ropowica (F)

U
Wrzód

(W)

SU
Wrzód podeszwy

zespół Rusterholza, 
wrzód Rusterholza,

owrzodzenie podeszwy

BU
Wrzód opuszki

TU
Wrzód palca

wrzód czubka palca, 
wrzód wierzchołka racicy, 

wrzód podeszwowo-szczytowy, 
martwica palca

WL
Choroba linii białej
Choroba białej linii (LB)

WLF
Ściana oddzielona

WLA
Ropień linii białej

Powierzchowne ropne zapalenie 
tworzywa w linii białej

TN
Martwica kości 

racicowej

AC
Asymetryczne racice

CD
Wklęsła ściana dorsalna

zmiany poochwatowe
(“ochwat”)

CC
Racice skręcone
racice korkociągowe, 

racica korkociągowata,
racica skręcona

DS
Podwójna podeszwa
podbiegnięcie krwawe rogu 

podeszwy

HF
Pęknięcie rogu racicy

HFA
Szczelina racicy

szczelina przyosiowa segmentu 
koronowego,

szczelina osiowa

HFH
Rozpadlina racicy

naparstek, 
poziome pęknięcie ściany racicy,

szczelina pozioma, 
bruzda niedoborowa

HFV
Szczelina racicy
szczelina pionowa, 

pionowe pęknięcie ściany
racicy, 

podłużne pęknięcie ściany racicy

SC
Racice nożycowe

Racica nożycowa

SW
Obrzęk korony i/lub opuszki

TS
Cienka podeszwa
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DD
Dermatitis digitalis
Digital dermatitis

ID
Dermatitis interdigitalis

Interdigital/
superficial dermatitis

HHE
Erozja rogu opuszek

Heel horn erosion

IH
Przerost skóry szpary 

międzypalcowej
Interdigital
hyperplasia

SH
Krwiak podeszwy
Sole hemorrhage

SHD
Rozlana postać krwiaka 

podeszwy
Sole hemorrhage

diffused form

SHC
Ograniczona postać 
krwiaka podeszwy
Sole hemorrhage

circumscribed form

IP
Ropowica 

międzypalcowa
Interdigital
phlegmon

U
Wrzód
Ulcer

SU
Wrzód podeszwy

Sole ulcer

BU
Wrzód opuszki

Bulb ulcer

TU
Wrzód palca

Toe ulcer

WL
Choroba linii białej
White line disease

WLF
Ściana oddzielona
White line fissure

WLA
Ropień linii białej

White line abscess

TN
Martwica kości 

racicowej
Toe necrosis

AC
Asymetryczne racice

Asymmetric claws

CD
Wklęsła ściana dorsalna

Concave dorsal wall

CC
Racice skręcone
Corkscrew claws

DS
Podwójna podeszwa

Double sole

HF
Pęknięcie rogu racicy

Horn fissure

HFA
Szczelina racicy

Axial horn fissure

HFH
Rozpadlina racicy
Horizontal horn

fissure

HFV
Szczelina racicy

Vertical horn fissure

SC
Racice nożycowe

Scissor claws

SW
Obrzęk korony i/lub opuszki

Swelling of coronet
and/or bulb

TS
Cienka podeszwa

Thin sole

Centrum Genetyczne
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

ul. J. H. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań
www.cgen.pl/korekcja • e-mail: korekcja@cgen.pl 

tel. 732 430 550

Zestawienie synonimów – aplikacja „CGen korekcja”


