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Kisállatokban a csánk nem tartozik a gyakran
röntgenezett testtájak közé. A csontos képle-
tek összetett anatómiája, az elváltozások vi -
szonylag alacsony előfordulási aránya, a kö -
rülményes beállítás mind nehezítik a csánk -
betegségek röntgendiagnosztikáját. A cikk-
ben felvonultatott szempontok segítséget
kívánnak adni a csánkról készült röntgenfel-
vételek hatékonyabb értelmezéséhez.

Nómenklatúra
Az anatómiai síkok és irányok megnevezése
a hátulsó végtagon a tibiától distalisan eső
csontokon változik. A caudalis-t felváltja a
plantaris, a cranialis-t a dorsalis elnevezés. A
ferde síkok elnevezésére a sugárnyaláb belé-
pési és kilépési irányának megnevezésével
történik (földrajzi hasonlattal élve: pl. észak-
kelet→dél-nyugati irány). Ennek megfelelően
beszélünk dorsolatero-plantaromedialis, illet-
ve dorsomedio-plantarolateralis irányról, to -
váb bá plantaromedio-dorsolateralis és plan -
tarolatero-dorsomedialis irányokról.

Felvételtechnika
Kisállatokban a csánk átmérője ritkán halad-
ja meg a 10 cm-t, így a felvétel készítése

során finomrács használata rendszerint nem
indokolt. Ily módon csökkenthető a sugárdó-
zis, ami mind a sugárterhelés alacsonyan tar-
tása, mind a felvétel képminősége szem -
pont jából (rövid expozíciós idő → élesebb
kép) előnyös. A jobb felbontás és a lágyszö-
veti képletek látványosabb megjelenítése cél-
jából ebben a mérettartományban még igen
jól alkalmazható a mammográfiás film a meg-
felelő kazettával. (A mammográfiás film csak
egyik oldalán tartalmaz fotoemulziót, s így a
kazettában csak egy erősítő fólia található.
Ennek következtében a keletkező kép geo-
metriai torzulása kisebb lesz, ugyanakkor fel-
bontása és kontrasztja lényegesen jobb, mint
a hagyományos röntgenfilm-fólia kombináció
esetén.) A kontraszt tovább javítható „lágy
sugártechnika” alkalmazásával, amely ala-
csony kV és relatíve magas mAs értékek
használatát jelenti. A beállítási nehézségek-
ből fakadóan az állatok bódítása rendszerint
nem elkerülhető, kivéve az oldalirányú felvé-
telt. 

Az alapbeállítások közül a legegyszerűbb a
mediolateralis felvétel, amelynek során az
állatot oldalára fektetjük és az asztalhoz
közeli, enyhén, kb. 135 fokban hajlított csánk -
ját röntgenezzük (1–2. kép). Az enyhén hajlí-
tott helyzetben a lábközép és a szár által al -

ko tott sík – amelynek a kazettával párhuza-
mosnak kell lennie – jobban érzékelhető. A
plantodorsalis (PlD) beállítást hason fekve, a
láb hátrahúzásával lehet megvalósítani (3–4.
kép). A fősugár mindkét esetben a talo cru -
ralis ízület középpontjára irányul. A jól beállí-
tott, rotációmentes felvételen a calcaneus
me dialis éle a talus sulcus cochlearisát a leg-
mélyebb pontján metszi (4. kép rajzolt ábra).
Az állat szempontjából talán kényelmesebb,
de a pontos pozíció elérése nehezebb, ha a
végtagot a hason fekvő állat mellett előrehúz-
zuk, nyújtjuk, és így készítjük a felvételt (5. kép). 

A standard beállításokon túl szükség lehet
rotált, stressz-, és hajlított/nyújtott felvételekre.
A rotált felvétel 45 fokos pronatiot ill. su pi -
natiot jelent a végtag hossztengelye kö rül
(PlMDLO-plantaromedial-dorsolateral ob -
lique, ill. PlLDMO- plantarolateral-dorso -
medial-ob lique) (6–7. kép). Elsősorban akkor
alkalmazzuk, ha osteochondrosis miatt levált
kalcifikált porcfragmentet keresünk a talus
körül. 

A stresszfelvétel a szalagsérülések, azaz
az ízület instabilitásának ki mu tatására hasz-
nálható. A feltételezett szalagsérüléssel
szem közti oldalon hajlítjuk a csánkot (flexio,
extensio, varizálás, valgi zá lás), hogy a felvé-
telen megjelenjen a rendellenes nyithatóság.
A hajlítás történhet kézzel, vagy inkább húzó
(kötelek) és toló (pl. farúd, fakanál) eszközök
segítségével (8. kép). Ez a beállítás általában
fájdalmas, így a  felvételhez felületes bódítás
legtöbbször nem elegendő, mert a végtag
mozgása meghiúsíthatja a korrekt kivitele-
zést. 

Az ún. hajlított dorsoplantaris csánk fel vé -
tel előnye, hogy segítségével a talus azon te -
rülete válik leképezhetővé, amely a normál
dor so plan taris (plantodorsalis) felvételen a
sum ma tio miatt nem látható. Al kal ma zása
ugyancsak az osteochondrosis miatt létrejött
subchondralis csontdefektusok ki mu tatá sá -
ban jelenthet segítséget. A beállításhoz az
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1. kép: Kutya csánkjának beállítása medio -
lateralis felvételhez. A világos mező a su gár -
 ablakot jelöli.

2. kép: 8 hónapos kutya csánkjának medio -
lateralis felvétele

3. kép: Kutya csánkjának beállítása plan to -
dorsalis felvételhez
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álla tot ha nyattfekvésbe kell hozni, a térd- és
csánk ízületet kb. 90 fokban behajlítani úgy,
hogy a tibia vízszintesen, a me ta tarsus majd-
nem függőlegesen álljon. A ka zetta a csánk
alá helyezett emelvény (pl. szivacskocka, do -
boz) tetejére kerül, a sugárcentrum az ízület-
re irányul (9–10. kép). Fi gyeljünk arra, hogy
ezáltal a film-fókusz távolság csökken, ezért
vagy az expozíciós értékeket kell csökkente-
ni, vagy a röntgencső magasságát felemelni.
A beállításhoz segítséget jelent a lábvég ár -
nyéka, amely korrekt beállítás esetén nem ve -
tül az ízületre. Haj lított felvétel oldalirányból
is készülhet. Ez esetben a normál ML felvétel-
hez hasonlóan történik a beállítás, de kötelek
segítségével a csánkot ad maximum hajlítjuk
ill. nyújtjuk.

Anatómia
A csánk csontjai négy synoviális ízületet al -
kotnak: a talocruralis, proximalis és distalis

intertarsalis, valamint a tarsometatarsalis ízü-
letet. Ezek közül a talocruralis ízület biztosítja
a legnagyobb mobilitást.

A csánkot alkotó cson tok részletes anató-
miai ismertetése cikkünk célját és kereteit
meghaladja. Itt a megfelelő anatómiai és
röntgenanatómiai szakirodalomra utalunk,
amely a kérdéses felvétel elemzése során
nagyon gyakran pótolhatatlan segítséget
jelent az egyes képletek azonosításához.
Ennek hiányában érdemes egy-két biztosan
elváltozásmentes (egészséges állatról ké -
szült) felvételt készenlétben tartani, amivel az
aktuális képet össze tudjuk hasonlítani. Még
ennél is hasznosabb az állat má sik, egészsé-
ges végtagjáról készített felvétel felhasználá-
sa összehasonlítás céljából.

A 6-9. fotón a beállítások csak az illusztrá-
ciót szolgálják. A valós röntgenfelvételek ké -
szítése során a kéz sugárvédelméről gon dos -
kodni kell!

4. kép: Kutya csánkjának plantodorsalis fel -
vétele. A rajz a pontos beállítását mutatja.

5. kép: Kutya csánkjának beállítása dorso -
plantaris felvételhez

6. kép: Kutya csánkjának plantaromedio-
dorsolateralis ferde beállítása és felvétele

7. kép: Kutya csánkjának plantarolatero-
dorsomedialis ferde beállítása és felvétele

8. kép: Kutya csánkjának stresszfelvétele.
Ebben a beállításban a kötél húzásával a
csánk lateralis instabilitása vizsgálható. 

9. kép: Kutya csánkjának beállítása hajlított
dorsoplantaris felvételhez

10. kép: Kutya csánkjáról készült hajlított
dorsoplantaris felvétel


