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Primavet Kisállat-Rendelőintézet 

A vállizület anatómiája 

 Jellegzetességek: izomzat tartja helyben 

  

 Med.: M. subscapularis Y alakú ina a tokban, 

M. teres major, M. coracobrachialis. 

 Lat.: M. infraspinatus, M. supraspinatus,  

 M. deltoideus, M. teres minor. 

 Caud.: M. triceps caput longum. 

 Cran.: M. biceps brachii.  
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  A vállízület vizsgálata 
 Sántaság típusa: előreviteli típusú, vagy megterhelési, 

mozgásra súlyosbodó-javuló sántaság 

 Fizikális vizsgálat: Tapintjuk a váll tömeges izmait – kopár- 

kitelt – lapocka tövisét,  oldalfekvésben, vagy állva 

 Váll hajlítás, nyújtás, rotálás  

 Nyújtás közben a karcsont proximális végére nyomást 

gyakorlunk craniális irányból- OCD 

 Maximális váll hajlításkor a könyökízületet kinyújtjuk, és 

eközben finoman pronáljuk, supináljuk. Egyik kezünk 

tapintsa a karcsont prox. harmadát / a tuber. majust - 

Biceps ín gyulladása, szakadása, ficama 
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Ortopédiai, traumatológiai, vállízületet 

érintő kórképek 

 Dysplasia 

 Porcleválás 

 Ínbetegségek 

 Ízületközeli törések, epiphysis sérülések  

 Ficamok 

 



Primavet Kisállat-Rendelőintézet 

Vállízületi dysplasia  

 A scapula cavitasa nyitott 

 A humerus ízfelszíne lapos 

 A medialis szalagok,  

 izmok túlnyúlása 

 Medialis subluxatiora- 

luxatiora hajlam 

 OCD 

 Sérülékeny váll, gyakori 

sántaság fiziológiás 

mozdulatokra is 

                             Arthrosis!!  

instabilitás 
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Osteochondrosis dissecans = Osteo- 

chondromatosis 

 Kórfejlődés 

 Enchondralis cs. 

 Érelzáródás 

 Körülhatárolódás 

 Elemelkedés 

 Leválás 

 Ízületi egér 
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Osteochondrosis dissecans (Osteochondritis)  

 

 
 Tünetek megterhelési, mozgásra súlyosbodó sánt. 

 Diagnosztika: tünet kiváltás 

RTG 
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Osteochondrosis dissecans (Osteochondritis)  

 

 Heveny 
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Osteochondrosis dissecans 
 

 Idült 
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Arthroscopia  

Primavet Kisállat-Rendelőintézet 



Primavet Kisállat-Rendelőintézet 

Ínbetegségek 

 M . Biceps brachii elváltozásai 

 Részleges-teljes szakadás 

 A proc. supraglenoidale avulsios törése / 

apophysiolysise 

 Idült gyulladás (tendovaginitis, tendinitis) 

 Ínluxatio 

 Insertios tendopathiák 

 M . Supra- Infraspinatus rövidülése 
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A m. biceps brachii 

 ín szakadása 

 Diagn: Jell. sántaság 0. (előreviteli) A fájdalom a 

hajlításkor, rotációkor enyhe. Könnyű könyöknyújtás.                                 

.                          Az ín feszülését nem lehet tapintani. 
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 Th.: nyugalomba helyezés, vagy az ín leültetése 

a sulcusba- csavar / varrat+/- 

 Nyugalom biztosítása esetleg Deso- Velpeau, 

nyerges kötéssel nyújtott helyzetben. 

 NSAID 2 hétig 
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A tub. supraglenoidalis apophysiolysise 

/avulziós törése 

  Tünet ~ ínszakadás, fájd++ 

 Th.: Repositio után csavarral, kirschnerrel, 

zuggurtunggal rögzíteni, (klinikai eredmények+/-) vagy 

eltávolítani- és leültetni 
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A m. biceps brachii idült tendinitise, 

tendovaginitise 

 Ok.: Mikrotraumák okozta fibrilláris szakadások 

 Diagn: jell. sántaság, hajlítási  

fájdalom, főleg könyöknyújtással 

   együtt. 

osteomyelitis 
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 Th.: Konzervatív: (heveny és idült) nyugalom, 

Velpeau kötés, NSAID, vagy szteroid 

ínhüvelybe fecskendezve (diprophos inj.) 

 

 



Primavet Kisállat-Rendelőintézet 

 Th1.: (idült) Invazív: Cél: az ín feszülésének 

megszüntetése. Leválasztás az eredésről. A 

karcsonti árokba leültetés. Csavar és horgas 

alátét / levarrás csontfuratokba. 

 



Th2 : a biceps ín átvágása kisfeltárással 

Th3 : Minimál invazív: a biceps ín 

átvágása arthroscopiás beavatkozással  
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A lig. intertuberculare (lig. tranversum) 

szakadása - Biceps ín luxatio 

 A biceps árok felett a m. 

biceps brachii ínának 

helyben tarását szolgálja a 

karcsonton.  

 Dg.: hajlításkor rotáljuk az 

vállízületet, evvel egyidőben, 

könyöknyújtáskor is. A másik 

kéz a karcsont tub. majusán: 

érezhető a luxálódó biceps 

ín. 
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 Th.: Kirschner nyársból „kapu”, „híd” 

készítése a szalagpótlásra 

 NSAID, nyugalom biztosítása 

 



Primavet Kisállat-Rendelőintézet 

Ínbetegségek 

 M . Biceps brachii elváltozásai 

 Részleges-teljes szakadás 

 A proc. supraglenoidale avulsios törése / 

apophysiolysise 

 Idült gyulladás (tendovaginitis, tendinitis) 

 Ínluxatio 

 Insertios tendopathiák 

 M . Supra- infraspinatus rövidülése 
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Insertios tendopathiák a vállízület 

környékén- Infraspinatus izom tapadása 

 Diagn.: Tapintása, feszítése fáj,  

 Az izom összehúzódásának 

fájdalma miatt, működését 

minimalizálja, sorvad. RTG +/- 

 1% lidocain beszűrés 

 Th.: Pihentetés, (felkötés) 

nyerges kötés, NSAID per os, 

vagy diprophos in loco. 
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 Súlyos-idült esetben 

 Kalcifikáció az izom-ín 

átmenetben 

 Az izom zsugorodása 

rövidülése jöhet létre 
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M. supra- infraspinatus rövidülése 

 Zsugorodó izom a váll 
biomechanikáját és állását 
módosítja: hajlított vállízület, 
kirotált vállbúb-, berotált 
könyöktartás 

 M. teres minor rövidülése 
arthrosis kialakulását okozza 
macskán- deformálja a vállat 

 RTG +/- 

 Th.: átmetszés, az izomhas 
elvarrása  

Dr Diószegi Zoltán 

gyűjteményéből 
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Ízületközeli törések 
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 Vállficam 
 Lehet med, lat, (cran, caud.)  

 Friss eset: fedett repositio után velpeau kötés 
(nyerges; deso; robert johnes)  

 Reluxatio esetén, vagy eredménytelen 
visszahelyezéskor (dysplasia): műtét 

 1. lat. tokraffolás, szalagbeültetés 8-as alakban a 
tuber. majus és a spina scapulae között 

 2. a med. Y alakú szalag megvarrása, raffolás 

 2. biceps ín transpositio med.– med; lat.- lat.  

 3. a m. suprasinatus cranialis részének medialis 
transpositioja (nincs tapasztalat) 

 4. transarticularis pin átmeneti stabilitást ad 
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A  m. biceps brachii ínának medialis 

transpositioja 

 A műtét menete: a lig. tranversum átvágása, 
az ínhüvely felmetszése, az ín kiemelése az 
árokból 

 

 Medializáció: A tuber. minuson át a kívánt 
pozícióba luxálás, a befogadó terület 
simítása után kirschner nyársból „kapu”, vagy 
„híd” készítése, beültetése.  

 

 Nyugalom biztosítása, NSAID 
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A  m. biceps brachii ínának lateralis 

transpositioja 

 A műtét menete: a lig. tranversum átvágása, 
az ínhüvely felmetszése, az ín kiemelése az 
árokból  

 

 Lateralizáció: A tuber. majus osteotomiája- ín 
lateralis irányba áthelyez előkészítés után- 
tuber.majus repositio. „Kapu” készítése és 
rögzítés húzó hurokkal.  

 

 Nyugalom biztosítása, NSAID 
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Köszönjük a figyelmet! 

    Bánfi - Zsoldos- Kendik-Benda 
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