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Tento studijní materiál je určen výhradně studentům FVL a FVHE VFU Brno 
jako podklad pro přípravu na zkoušku z předmětu Zobrazovací diagnostika a 
následně pro další rozšiřující studium. Jakékoli šíření tohoto materiálu nebo 

jeho části bez souhlasu autorů je zakázáno.



Nacionále:
• Ca, kavkazský pastevecký pes, samec, nekastrovaný, 3 roky 

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Kulhání, bolestivost, „drawer sign“

Další možné klinické příznaky:
• Sedání v nepřirozené poloze s „vybočeným“ kolenem 

Dif. Dg.: 
❖ Poranění kraniálního zkříženého vazu
❖ Poranění meniscu
❖ Osteochondróza
❖ Neoplazie (osteosarkom, synoviální sarkom)
❖ Primární degenerativní onemocnění kloubů



Anatomie kolenního kloubu

• Kolenní kloub je synoviální, kondylární, inkongruentní kloub, složený z 
kloubu femorotibiálního a femoropatellárního

• Obsahuje čtyři sezamské kosti: patellu, popliteální sezamské kosti, 
mediální a laterální fabelu

Převzato z Radiography of the dog and cat: Guide to Making and Interpreting Radiographs



Etiopatogeneze

❖ Ruptura ligamentum cruciatum craniale je nejčastejší příčinou kulhání a  
degenerativního onemocnění kloubů koček a psů

❖ Poranění vazu je multifaktoriální onemocnění, které může být způsobeno 
následkem traumatu, patologickým uspořádáním končetiny nebo 
degenerativními změnami a může vést k jeho částečnému nebo úplnému 
přetržení a následně instabilitě kloubu 

❖ Téměř ve všech případech jsou patrné radiografické změny, prezentovány v 
podobě charakteristických osteoartrotických změn (kraniální dislokace 
tibie je pozorována vzácně)



Predispoziční faktory

• K poranění ligamenta predisponuje dysplazie kyčelního kloubu, stáří, 
obezita, abnormální uspořádání kolenního kloubu (luxace patelly, genu 
valgum, genu varum), nadměrná zátěž a imunitně zprostředkovaná 
onemocnění postihující koleno 



RTG příznaky

1. Kloubní efuze (zvýšená opacita měkké tkáně v prostoru femorotibiálního
kloubu, redukce infrapatellárního tuku)

2. Proximální tibie může být dislokována kraniálně vzhledem k distálnímu 
femuru (neobvyklý nález při nestresových projekcích, může být přítomen 
při totální ruptuře ligamenta)

• Standardní radiografické vyšetření se skládá z kraniokaudální a 
mediolaterální projekce v neutrální poloze
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RTG příznaky

3. Popliteální sesamská kost může být dislokována kaudálně a distálně 
(porovnání s kontralaterální končetinou)
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RTG příznaky

4. Avulzní fraktura tuberositas tibiae (u psů mladších 18 měsíců, při 
nadměrném tahu ligamentum patellae na nepřiosifikovou tuberositas
tibiae)

5. Sekundární degenerativní onemocnění kloubů (formace osteofytů a 
entheziofytů, skleróza subchondrální kosti a tvorba subchondrálních cyst 
v oblasti intercondylárních eminencií) 
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Další RTG nálezy

• Malá, fokální ložiska dystrofické mineralizace v oblasti ligamentum
cruciatum craniale



Imitace avulzní fraktury tub. tibiae

• Nepřiosifikovaná tuberositas tibiae u juvenilních jedinců může imitovat 
avulzní frakturu 



Odkazy pro další studium

https://onlinelibrary-wiley-com.katalog.vfu.cz:444/doi/epdf/10.1111/j.1740-
8261.2005.00016.x



Odkazy pro další studium

https://onlinelibrary-wiley-
com.katalog.vfu.cz:444/doi/epdf/10.1111/j.1740-8261.2006.00119.x
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