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Agerinc sok állatorvos számára ingoványos terület a radiológiai
diagnosztikában. A következõ összeállításban alapvetõ isme-
reteket és kevésbé köztudott tényeket elevenítünk fel e témá-

ban, a teljesség igénye nélkül.

1. Ismert okok miatt mind a tulajdonosok mind az állatorvosok általá-
ban vonakodnak a bódítástól a röntgenvizsgálat során. Vannak beállí-
tások, amelyek nyugodt állat esetén jó eséllyel megvalósíthatók – akár
emberi segéderõ nélkül is (pl. homokzsákokkal). Más beállításoknál
mind a gazdi, mind az orvos számára egyértelmû, hogy nem fog sike-
rülni bódítás nélkül. A gerinc röntgenvizsgálatát hajlamosak vagyunk
az elsõ csoportba sorolni, mert a beállítás egyszerû, nem fájdalmas,
az állatok jól tolerálják. A probléma fõként a nyaki gerinc leképe-
zésénél jelentkezik, ahol az izmok ébrenléti tónusa, a védekezõ testi
reakciók miatt a vizsgálatok 90%-ában lehetetlen olyan szépen
„kifektetni” a csigolyákat, mint szedált állatokban (1. kép). Emiatt
hasonló esetekben mindig javasolt pácienseink bódítása. 

2. Ha rangsort kellene felállítani, hogy egy natív gerincfelvételen mely
elváltozást vesznek észre leginkább az állatorvosok, tapasztalatom
alapján a pálmát magasan a spondylosis deformans (SD) vinné (2.

kép). Valóban, látványosak is a csigolyák ventrális felszínérõl ívelõ
csontnövedékek, amelyek idõvel fuzionálnak („bridging”). Úgy tûnik
azonban, hogy a SD klinikai jelentõségét legtöbbször tévesen túlérté-
kelik. Teljes összecsontosodás esetén a gerinc ugyan merevvé vál-
hat, s az ideggyökök nyomása ritkán fájdalmat is okozhat, de a ge-
rincvelõ kompressziójára szinte soha nem kerül sor, így kiesési tüne-
tek sem alakulnak ki. A SD-ra hajlamos fajtákban (pl. boxer) terjed a
terhelt egyedek röntgenvizsgálattal történõ szûrése. 

3. A fenti listán a második helyezett valószínûleg a nucleus pulposus
calcificatioja lenne. A meszes discusok szintén látványosan jelennek
meg, de ez önmagában csak a porckorong meszes degenerációját
jelzi, nem pedig porckorongsérvet (3. kép). Teljesen más a helyzet,
ha a meszes nucleus a gerinccsatornán belül helyezõdik: ez a discus-
hernia egyértelmû jele. Megítélését sajnos nehezíti, hogy az apró me-
szes árnyék más szummálódó képletekkel könnyen összekeverhetõ.

Gerinc, velõsen…

Dr. Arany-Tóth Attila
SZIE Állatorvos-tudományi Kar, Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika

1. kép. A – Ébren beállított nyaki gerinc. A csigolyák egymásra ve-
tülnek, a lapocka nincs kellõképpen hátrahúzva. B – Bódításban
készült nyaki felvétel. A csigolyaközök egyenlõen tágak, jól érté-
kelhetõk.

2. kép. Spondylosis deformans – különbözõ fokú csontos kapcso-
lat az ágyékcsigolyák ventrális felszínén.

3. kép. Elmeszesedett porckorongok a 3–4. és a 4–5. nyakcsigo-
lyák között. A myelogram nem igazol kompressziót.
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4. Ha létezik „boxer gerinc” (lsd. 2. pont) akkor nyugodtan beszél-
hetünk „bulldog gerinc”-rõl is. A bulldogok gerincének jellegzetes-
sége, hogy gyakran fordulnak elõ csigolyafejlõdési rendellenes-
ségek, mindenek elõtt ékcsigolya (hemivertebra). Ékcsigolyákkal
fõként a háti és ágyéki szakaszon találkozhatunk. Oldalról három-
szög vagy fordított trapéz alakúak, dorsoventralis felvételen pedig pil-
langóra emlékeztetnek (4. kép). Bár a hemivertebra a gerinc bio-
mechanikai egységét megtöri, klinikai relevanciája mégis csekély: a
legtöbb bulldog tünetek nélkül hordozza hátában a rövidfarkúságot
célzó tenyésztõi munka torz emlékköveit. 

5. „Csigolyadaganat!”– kiált fel a vájt szemû állatorvos, ahogy végig-
futtatván pillantását az egyes csigolyákon, felfedezi, hogy a 3. és 4.
ágyékcsigolya testének ventrális felszíne elhomályosodott. Az állítás
szerencsére nem igaz. A valóság az, hogy a rekeszizom szára az
említett ágyékcsigolyákról indul ki, s a tapadási felszín a röntgen-
felvételen elmosódott kontúrt eredményez (5. kép).

6. Ki csigolyatörésnek, ki fejlõdési rendellenességnek, mások eset-
leg nyelõcsõben elakadt csontnak gondolják azt a képletet, amely a
6. nyakcsigolyától ventrálisan bukkan fel egy-egy röntgenfelvételen. A
jelenség nem más, mint a 6. nyakcsigolya processus transversusa,
amely kutyában furcsán terebélyesre „sikeredett” (6. kép).

7. A porckorongsérv diagnosztikájában a natív röntgenjelek közül a
csigolyaközti tér beszûkülése az egyik legjellegzetesebb elváltozás.
Ez az, amit szemünk lázasan keres, ha az elõesett discus helyét pró-
báljuk megtippelni myelographia elõtt. A discustér beszûkülése azon-
ban soha nem egyenlõ a porckorongsérvvel. Néha csupán korábbi
discus-epizódok emléke, és semmi köze az aktuális problémát
okozó elõeséshez. Macskában gyakran látható, hogy a Th 11-12
csigolyaköz a többihez képest jelentõsen beszûkült (7. kép). Ez
soha nem porckorongsérv jele (ami macskában amúgy is kivételes
ritkaságú), hanem faji sajátosság, aminek nincs kóros jelentõsége.

8. A kisízületek („facet-ízületek”) felett gyakran elsiklik a szemünk a
gerinc értékelése során, pedig hordozhatnak értékes információt. Az
ízületi rés kiszélesedése subluxatiot, beszûkülése porckorong-elõ-
esést jelezhet. A kisízületek arthritise/atrhrosisa fájdalmas gerincbán-
talom, amelynek radiológiai jelei hasonlóak a más ízületekben is
látható osteoarthritis jelekhez (8. kép – lásd a következõ oldalon).

9. A kisállatok 7 nyak-, 13 hát-, 7 ágyék- és 3 keresztcsonti csigolyá-
val rendelkeznek. Néha feltûnhetnek olyan egyedek, amelyek elsõ
látásra ettõl eltérõ számú csigolyát találunk (9. kép – lásd a következõ
oldalon). Érdemes azonban jobban szemügyre venni az egyes sza-
kaszhatárokat, mert legtöbbször valójában ún. tranziens csigolyák-
ról van szó, amelyek a szomszédos gerincszakasz csigolyáinak külle-
mét és sajátosságait öltik magukra (pl. 13. hátcsigolya bordapár nél-
kül: lumbalisatio, 1. ágyékcsigolya bordapárral: thoracoisatio stb.). 

4. kép. Francia bulldog gerince. Ékcsigolyák az ágyéki
(L3) és háti (Th11) gerincszakaszon.

5. kép. Egészséges kutya ágyéki gerince. Az L3–4 csigolyák testé-
nek ventrális felszíne a rekeszizom insertioja miatt életlen, elmo-
sódott.

6. kép. Egészséges kutya nyaki gerince. Az oldalirányú felvételen
jól látható a 6. nyakcsigolya széles harántnyúlványa. Az 5. nyak-
csigolyára egy microchip árnyéka vetül.

7. kép. Macska háti gerincoszlopa. A Th10–11 csigolyaköz jelen-
tõsen beszûkültnek tûnik, ami azonban megszokott és gyakori faji
sajátosság.
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10. Kétes esetekben az egyes csigolyák azonosítását segítheti, ha
tudjuk, hogy a 11. hátcsigolyánál fordul a processus spinosusok állá-
sa caudalisról cranialisra, azaz az anticlinatusnak is hívott Th11 tövis-
nyúlványa pont függõleges állású (10. kép).

A biológiai variáció persze itt is teremthet helyet a kivételeknek: egy
100 kutyán végzett tanulmányban azt találták, hogy az esetek 90%-
ában nem a Th11, hanem a Th10 az anticlinatus, különösen kistestû
kutyafajtákban.

8. kép. Spondylarthritis, -arthrosis. A kisízületek körüli finom osteo-
phyta-képzõdés és subchondrális sclerosis az ízületi elfajulás jele,
amely fájdalmas állapotot eredményezhet.

9. kép. Szám felettinek tûnõ ágyékcsigolya macskában. Alaposab-
ban megszemlélve látható, hogy az elsõ „ágyék”csigolyához (va-
lójában Th13) két csökevényes borda tér (lumbalisatio).

10. kép. Kutya hátágyéki gerince. A nyíl a11. hátcsigolyát jelöli
(anticlinatus), amelynek függõlegesen álló processus spinosusa
elválasztja a háticsigolyák hátrafelé nézõ, ill. a Th12-tõl caudá-
lisan levõ csigolyák elõre nézõ tövisnyúlványait. 

2009. január 30-án kamaránk képviselõjeként
Szlovákiában jártam.

A Szlovák kamara minden évben tovább-
képzést szervez a Tátrába, melyet hagyomá-
nyos sílesikló verseny követ. Idén a mi kama-
ránkat is meghívták, így a pénteki program
kibõvült a visegrádi országok kamaráinak meg-
beszéléseivel. A házigazdák részérõl Ladis-
lav Stodola, a Szlovák Állatorvosi Kamara
elnöke, valamint több elnökségi tag és
bizottsági elnök, Csehországból Karel Daniel
kamaraelnök és Jan Bernardy alelnök, Len-
gyelországból Tadeusz Jakubowsky elnök,
míg a MÁOK képviseletében Gönczi Gábor
egyéb elkötelezettsége miatt én vettem részt.
Mivel a többi résztvevõ egymás nyelveit
nagyrészt érti, az ülés folyamatos lebonyo-
lítása érdekében a magyar képviselõn kívül
mindenki saját nyelvén beszélhetett. A ven-
déglátók meghívták Alsószelirõl Pleva László
kollegánkat, aki tolmácsolta az elhangzotta-
kat, a magyar hozzászólásokat pedig angolul
tehettem, melyre a reagálások hol angolul,
hol az illetõ saját nyelvén történtek (utóbbi
esetben Pleva László segítségére szorultam,
amit ezúttal is köszönök).

A megbeszélés témáira az alábbi elõzetes
javaslat született:

- az állatorvosi végzettség elismerése, ka-

marai felvétel, mûködési engedély
- EU és/vagy harmadik országból érkezõ

jelentkezõ felvétele
- határokon keresztüli gyógyszerforgalma-

zás a határövezetekben   
- állatútlevél és regisztráció
- specializáció

A felek kinyilatkoztatták, hogy hasonló V4-
ek kamarai ülését rendszeressé kellene tenni,
emellett a szlovák kamara elnökével kölcsö-
nösen javasoltuk egymásnak a rendszeres
fél-egyévenkénti bilaterális megbeszéléseket
is Budapesten vagy Pozsonyban.

A délutáni program a helyi állategészség-
ügyi állomáson folytatódott, ahol mintegy 100,
fõleg szlovák és lengyel résztvevõvel szak-
mai továbbképzés keretében a szlovák és a
lengyel fõállatorvos ismertette az állategész-
ségügyi aktualitásokat, majd a elõadások
hangzottak el salmonellosis és a kéknyelv-
betegség témaköreiben. A szünetben és az
ülést követõ fogadáson az elõzõ évi síver-
senyrõl készült CD lejátszása és megtekinté-
se hangolhatta a résztvevõket a másnapi
sportrendezvényre, és egyúttal kedvet csinált
azoknak (így nekem is), akik ez évben nem
hoztak lécet magukkal, illetve kérdezhették,
hol lehet itt síelni, hiszen Alsókubinyban épp

nem volt hó. Éjszaka havazott, másnap reg-
gelre Alsókubinyban 2-3 cm friss hó volt az
utakon, de a közeli hegyekben, ahol a ver-
senyt tartották -5 oC és 15 cm friss hó várta a
résztvevõket. Pleva Lacival a néhány cm-rel
való autósküzdelmet választottuk – hazaindul-
tunk. Rózsahegy – Donovani – Besztercebánya
– Zólyom irányában egyre kevesebb hó, de a
kanyargós vizes utak lassú haladást tettek
csak lehetõvé. Laci hamarabb hazaérhetett
Alsószelibe, mert nekem még hátra volt a
Börzsönyön keresztüli út, ahol hóvihar igazol-
ta, hogy télidõ van. 

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy tolmá-
csoljam a síelõ kollegáknak, hogy lehet csat-
lakozni és a következõ évben várnak magyar
résztvevõket is a versenyre.

Dr. Pintér Zsolt

Beszámoló a V4 országok
kamaráinak megbeszélésérõl

A képen balról jobbra: a cseh elnök, a ma-
gyar képviselõ, a lengyel elnök és a
szlovák elnök.


