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Kóros elváltozások

A sorozat jelen részében a csánk gyakrab-
ban előforduló betegségei közül mutatunk be
néhányat.

Szalagsérülés, ficam
Az ízületet stabilizáló szalagok sérülése,
részleges vagy teljes szakadása miatt rendel-
lenes nyithatóság, instabilitás alakulhat ki.
Mivel a csánk szalagsérüléseinek spontán
gyógyhajlama alacsony, ezek jelenlétét fon-
tos kizárni vagy megerősíteni. Kifejezett
subluxatio már fizikális vizsgálattal is jól érzé-
kelhető, azonban a szalagsérülés pontos
helyének meghatározásához és az egyidejű
csontos elváltozások kizárásához minden-
képp röntgenvizsgálat szükséges. A vizsgá-
latot mindig nyugalmi helyzetben levő kétirá-
nyú típusfelvételekkel kezdjük, majd elvégez-
zük az adott szalag szakadását, ill. az ennek
következtében kialakult instabilitást megjele-
nítő stresszfelvételt. Az ízület megnyílásának
foka általában arányos a szalagsérülés sú -
lyosságával, de természetesen függ a feszí-
tőerő nagyságától, ezért nehéz a sérülés fo -
kát kategorizálni. Enyhe elváltozás gyanúja
esetén ajánlatos az ellenoldali végtagról is
hasonló beállítású felvételt készíteni és össze-

hasonlítani (1. kép). Súlyos erőhatásra a
csánk csontsorai ficamodhatnak, amely
érint heti a tibiotarsalis, a proximalis és distalis
intertarsalis, valamint a tarsometatarsalis ízü-
letet egyaránt (2. kép). 

Shearing injury
Közúti balesetek során az autó kereke alá
került végtagról az aszfalt érdes felülete „lera-
dírozza” a lágyszöveteket és gyakran a cson-
tok egy részét is, ami a látványos nyílt sérülés
mellett a szalagok sérülését, s így ízületi in -
stabilitást is okozhat. E típusos elváltozás
megnevezésére a magyar állatorvosi nyelv-
ben is az angol shearing injury kifejezés ter-
jedt el, ami nyíróerők hatására létrejött fe lületi
szövethiányt jelent. A kül- vagy bel bokán ki -
alakult szövethiány foka, ill. az instabilitás fizi-
kálisan is jól vizsgálható. A röntgenvizsgálat
a csontos képletek hiányának mértékét tudja
felmérni (3. kép). Kétes esetben az instabili-
tás kimutatása céljából szükség lehet stressz -
felvételekre is.

Törések
A tarsus csontjait érintő törések nem túl gya-
koriak kisállatokban, bár munkakutyákban és
különösen versenyagarakban előfordulásuk

nem annyira ritka. A fokozott terhelés miatt
különösen az avulziós és a kompressziós
törések előfordulása gyakori ezekben a
kutyákban. Mivel a pályán az agarak az óra-
mutató járásával ellenkező irányban futnak, a
nagyobb teher a kívül eső, azaz a jobb vég-
tagokra esik. Feltételezik, hogy a medialis ol -
dalon nyomó, míg a lateralis oldalon húzó -
erők hatnak, s a két, ellentétes erőhatás
középen, az os tarsi centrale-n összegződik,
így ennek a csontnak a törése viszonylag
gyakran fordul elő (4. kép). Fizikálisan a
csánk törései gyakran nem különíthetők el
egyértelműen a szomszédos csontok – a ti -
bia distalis ill. a metatarsalis csontok pro xi -
malis részének törésétől (5. kép).

Tuber calcanei avulzió
A tuber calcanei avulziós sérülése ritka kifej-
lett állatban. Fiatal korban traumás esemény
hatására kialakult SH-I-es jellegű apophyseo -
lysissel találkozhatunk. Egyes esetekben a
leválás hátterében nem direkt traumás hatás
áll, hanem pathológiás körülmény. Így pél-
dául az enchondralis csontosodás zavarából
fakadó apophysitis (Sever-féle betegség)
gyakran kétoldali avulzióhoz vezet. Az elvál-
tozás különösen rottweilereket érint (6. kép).

Achilles tendinopathia 
Az Achilles-ín ismeretlen oktanú krónikus
gyulladása különösen dobermannokban gya -
kori. Az ín állományában a gyulladás nyomán
mészlerakódás alakulhat ki. A tájék duzzana-
ta általában mind makroszkóposan, mind a
röntgenfelvételen megfigyelhető. Emellett az
ín insertiójánál gyakran látható entheso phy -
ták képződése (7. kép).

Osteochondrosis
Az osteochondrosis a csánkízületben is elő-
fordul, bár gyakorisága sorrendben a váll>
könyök> térdízület után következik. Az elvál-
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1. kép: A belboka avulziós sérülése. A levált szalagdudor a media -
lis collateralis szalag avulziós sérülését sejteti a natív felvételen, a
stresszfelvétel pedig igazolja a rendellenes nyithatóságot.

2. kép: A talus ficama. A caput tali dorsalis irányba dislocált. Az
ilyen jellegű sérülés általában a medialis collateralis szalag trau -
matizációjával jár együtt.
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tozás általában a talus trochleájának medialis
hengerét érinti, de esetenként lehúzódhat a
trochlea árkába is, vagy megjelenlhet a la -
teralis hengeren. Az elváltozást kísérő radio-
lógiai elváltozásokhoz tartozik a kiszélesedett

talocruralis ízületi rés, az érintett henger ella-
posodása, valamint a levált meszes fragment
az ízület üregében (8. kép). A flap-ek hozzá-
tapadhatnak az ízületi tokhoz, a collateral
sza laghoz vagy mindkettőhöz. Elhúzódó

eset ben az ízületet körül lágyszöveti duzza-
nat is kialakulhat. Az OCD-s lézió megjelení-
téséhez gyakran nem elég a standard kétirá-
nyú beállítás, szükséges lehet ad maximum
hajlított, nyújtott, valamint szögfelvételek

3. kép: Shearing injury. A nyilak az egyenesre csiszolódott csontfe-
lületet mutatják a belbokán. Érzékelhető az ízület medialis nyitott-
sága is.

4. kép: Az os tarsi centrale törése. A nyilak a törésvonalat jelzik.

5. kép: A tibia traumás distalis epiphyseolysise. 6. kép: Kétoldali tuber calcanei apophyseolysis fiatal rottweileren.

7. kép: Laterolateralis felvétel egy dobermann csánkjáról, ahol az
Achilles-ín környezetének lágyszöveti duzzanata mellett az ínban
zajló meszesedés figyelhető meg.

8. kép: OCD a talus medialis hengerén. A DP felvételen megfi-
gyelhető a medialis henger ellapultsága (fekete nyíl). A fehér nyíl
az ízületi egeret mutatja.
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elkészítése is. Előrehaladott esetben az ízüle-
ti arthrosisra jellemző radiológiai jelek is meg -
figyelhetők. Mivel az elváltozás gyakran két-
oldali, egyoldali tünet esetén is javasolt
mindkét csánk ízület rutinszerű röntgenvizs-
gálata.

Neoplasma
A csánk csontos képleteiből viszonylag ritkán
indulnak ki daganatos folyamatok. Leggyak -
rabban a tibia distalis régióján találkozunk
rosszindulatú elváltozással, bár előfordulása
jóval ritkább, mint a proximális tibia hasonló
jellegű érintettsége (lásd „térd közel-könyök
távol” algoritmus). A rosszindulatú csontda-
ganatok megjelenését – hasonlóan más test-
tájakhoz – destruktív osteolysis, scleroticus
zóna és szabálytalan periostealis reakció jel-
lemzi, esetenként patológiás csonttöréssel
kísérten (9. kép).

9. kép: A tibia distalis metaphysiséből kiinduló malignus csontfo-
lyamat. A periosteum szabálytalan csontképzése, az endosteum
kimaródása, a corticalis elvékonyodása és a csontállomány
permeatív osteolysise jól látható. 


