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, u kolenskemusklepu stikajo
\-,{ t.i kosti: stegnenica, to je
dolga kost, obdana s stegenskimi mi5icami
in se razteza od medenice do kolenskega
sklepa, golenica, ki je na predelu med kolenom in skotnim sklepom in pogaiica, ki je
kot nekakina kapica nameidena na sprednji strani kolenskega sklepa. Vse te kosti v
kolenski sklep povezuje vei vezi. Tokrat pa
bomo govorili o kriinih vezeh. To sta dejansko dve vezi, ki znotraj kolenskega sklepa
kriZno (od tod torej ime kriZna vez) povezujeta stegnenicoin golenico. Yez, ki IeZi bolj
spredaj, se imenuje sprednja krrLna vez.
NajpomembnejSavloga sprednje in zadnje
kolenske vezi je prepredevanje koninima
deloma stegnenice in golenice, da bi v kolenskemu sklepu prekomerno drsela drug
prek drugega.
Kadar pa se iz kakrSnega koli nzloga
sprednja kriZna vez pretrga, postane koIenski sklep nestabilen. Takrat se lahko
kondna dela stegnenice in golenice, ki sta
zdruLena v kolenskem sklepu, prekomerno drsatadruga po drugi.
SprednjakriZna vez se najpogostejSepretrga, ko se pes zasuka (zawti) na zadnjih
nogah, saj takino obraianje kriZno vez
modno obremeni. Takini gibi so pogosti, ko
psu, denimo, zdrsne na ledu ali drugi gladki
pow5ini, ali pa se med tekom na hitro
obrne, pogosto pa se sprednja ktiLna vez
ftztrga tudi v prometnih nesretah. Tudi prekomerna telesna teL,apovzroia obremenitev
kolenskega sklepa, zato se ta poikodba pogostejepojavlja pri debelih psih.
Znaki poikodbe. Pes, pri katerem pride
do raztrganja kriZne vezi,bo zaiel nenadoma Sepati. Ponavadi tudi opazimo, da prizadeto nogo drZi v zraku in je ne obremenjuje. Kolenski sklep lahko tudi otete. Stasoma, de psa ne zdravimo, bo lahko zadel
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nogo znova uporabljati, vendar ponavadi
5epa.
Diaglostika raztrgane kriZne vezi poteka z opazovanjem nenormalnih gibov, ki
jih kolenski sklep zmore delati zandi raztrgane vezi. Veterinar bo z eno roko dwsto
prljel za stegnenico, z drugo roko pa golenico. Z ustreznim pritiskom bo v sklepu
zadutil nenormalno gibanje, ko spodnji
konec stegnenice drsi prek zgornjega dela
golenice, kar imenujemo "gibanje predala",
ker je gibanje stegneniceglede na golenico
podobno, kot ie bi odpirali in zapirali predal v omari. Pogosto pa imajo Livali zaradl
poikodbe kriZne vezi moine boledine, oziroma so nervozne, tako da so miSice napete do tolikine mere/ da prepredujejo ugotavljanje gibanje predala. Zato veterinar ob
sumu na po5kodbo kriZne vezi ponavadi
uporabi pomirjevalo.
Kadar pride do popolnega pretrganja

kriine vezi, je zdravljenje ponavadi kirurSko. Znanih je ved kinuikih metod zapopravilo kolenskega sklepa. Veterinar se lahko
odloti za namestitev umetne vezi, lahko pa
vez nadomesti s psu lastnim tkivom. Umetno ali tkivno vez pritrdi na zunanji sprednji
del stegnenice, drugi del pa na notranji
zgornji del golenice. Pes mora po operacija
dva tedna povsem mirovati. Ponavadi se pes
okoli desetegadneva po operaciji s konico
prstov Ze dotika tal in zadne minimalno
obremenjevati nogo. Na tej toiki je za skrbnika Ze precej teZko zadrLevati psa v mirovanju. Nadaljnjih nekaj tednov mora imeti
skrbnik na sprehodu imeti psa na povodcu.
Pomembno je, da upo5tevamoveterinarjeva
navodila.
V doloienih primerih, ko operacija ni
mogoda, ali pa je vez le deloma raztrgana
oziroma zaradi drugih vzrokov, Iahko zdravimo z dolodenimi pripravki. Veterinar v
takih primerih predpiSe nekaj tednov trajajode mirovanje, gibanje je omejeno na
hojo ali plavanje, kot pai priporodi. Po potrebi je treba psu zmanjiati telesnoteio.
Ce psa s pretrgano kriZno vezjo ne zdravimo, se ponavadi pojavi precej hudo degenerativno vnetje kolenskega sklepa. TakSen pes ponavadi poikodovano nogo razbremenjuje oziroma jo uporablja "zelo neLno", tako da je druga noga precej moineje
obremenjena. Zato ni nenavadno, da zaradi modnega obremenjevanja pride do pretrganja kriZne vezi tudi na drugi nogi.
Prognoza za ustrezno zdravljene Zivali
in ki so okrevale po veterinarjevih navodilih je ponavadi dobra. Vseeno pa se lahko
zaradi razliinih dejavnikov (dolZina dasa
med nastankom poikodbe in zdravljenjem,
stopnje poikodbe in drZanja veterinarjevih
navodil glede mirovanja in gibanja...) kasneje v Zivljenju pojavi degenerativno obolenje sklepa.
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