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Kórelőzmény 

• 14 éves, MSL, kanca, díjlovaglásban versenyez 

• 2 hónapja vásárolták, ezt követően közvetlenül a ló lesántult 

• Összeszedett munkát nem bírja, feszes, merev, nehezen veszi a súlyát a 
hátulsó végtagokra, munka közben elrohan, ellenszegül. 

• Eladó eltűnt, vevő visszaadná a lovat. 



Fizikális vizsgálat 

• Megtekintés 

• Patakutató fogó 

• Egyenes vonalon, kemény talajon lépésben és ügetésben 

• Hajlítási próba negatív 



Fizikális vizsgálat 

• Vizsgálat körön puha talajon 

• Nyak nehezen hajlítható mindkét irányba (különösen jobbra) 

• Tapintás mar területe, hát és a SI régió 

• Könnyen kibillenthető mindkét irányba a farok elhúzásával 

 



Radiológiai vizsgálat 
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• Cervicalis csigolyák latero-lateralis 
felvétel 



Radiológiai vizsgálat 
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• Cervicalis intervertebrális és 
intravertebrális sagittális arány 

arány C2 C2-C3 C3 C3-C4 C4 C4-C5 C5 C5-C6 C6 C6-C7 C7 

Vizsgált ló 70 95 56 77 58 82 57 74 47 71 56 

Referencia 73 93 60 71 58 73 60 81 58 71 62 

Matthew and Green 2000 



Radiológiai vizsgálat 

C6 C6 C7 
C7 C5 C5 

• Cervicalis csigolyák art. intervertebralisok lateroventralis-
laterodorsalis srég felvétel   



Radiológiai vizsgálat 

• Mar területe latero-lateralis felvétel 
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Radiológiai vizsgálat 

• Hát területe latero-lateralis felvétel 

T15 T13 T13 T11 



Diagnózis 
• Art. intervertebralis osteoarthritis C5 – C6 – C7 között, főleg a jobb oldalon 

• T3 – T8 processus spinosusok régi keletű törése. 

• T12 – T17 kissing spine szindróma (Gr. 1-2) 

Jeffcott 1980 



Kissing spine szindróma 
• A diagnosztizált elváltozás súlyosságának megfelelően gyógykezelési 

lehetőségek (Dyson 2009) 

• NSAIDs po. 

• Methocarbamol iv./po. 22-55mg/ttkg 

• Perispinálisan sarapin és kortikoszteroid 

• Mezoterápia kortikoszteroid és lidokain 

• Lökéshullám terápia 

 

Jeffcott 1980 

www.theequinecenter.com 



Processus spinosus törése 
• Korábban történt trauma  

• Prognózis jónak mondható konzervatív kezeléssel 

• 6 – 12 hónap pihenő 

• Amennyiben a mar alakja változhat - nyereg illeszkedése! 



Art. intervertebralis osteoarthritis 
• C5 – C6 – C7 intervertebralis ízületek 

megnagyobbodtak –> gerincvelő 
kompresszió? 

• Gyenge hátulsó végtag, ataxia +/- ? 

• Foramen intervertebralek beszűkültek –> 
kilépő idegágak kompressziója 
(radiculopathia) 

• Változó fokú sántaság JE elülső végtagon 

• Konzervatív terápia eredménytelen. 

Henson 2018 



Art. intervertebralis osteoarthritis 
• Helyileg az ízületek kezelése UH vezérelve kortikoszteroiddal és hyaluronsavval 

 

 

Henson 2018 



Art. intervertebralis osteoarthritis 
• Helyileg az ízületek kezelése UH 

vezérelve kortikoszteroiddal és 
hyaluronsavval. 

• Kezelés eredményessége? 
(Birmingham és mtsai 2010, EVE) 

 

• Rossz prognózis, lovas alatti munka 
mellőzése javasolt 

 



Köszönöm a figyelemet! 

Köszönet nyilvánítás a Lóklinika 
minden dolgozójának. 


