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A vállízület betegségei jelentõs hánya-
dot tesznek ki a kutyák elsõ végtag
sántaságának okai között. A röntgen-

vizsgálat általában nem nélkülözhetõ része a
diagnosztikai protokollnak. A következõ össze-
állításban gyakoribb vállízületi röntgenleletek-
bõl válogattunk. 

Röntgentechnika

A vállízület szabályos, kétirányú leképezésé-
hez az állatok bódítása általában elengedhe-
tetlen. A mediolateralis (ML) felvétel oldalfek-
vésben készül. Az alul fekvõ végtagot elõre
húzzuk, a felsõ végtagot hátra. A fejet szintén
hátra húzzuk, ami segít eltávolítani a sternum
vetülését a vállízületrõl (1. kép)

Az ortogonalis leképezés caudo-cranialis
(CdCr) irányból történik. Az érintett végtagot
hanyattfekvésben elõre húzzuk, és az állat
testét megbillentjük a nem vizsgált végtag
irányába (!), hogy a mellkas takarását elke-
rüljük (2. kép).

Röntgenanatómia

A vállízület csontos alapját a lapocka cavitas
gelnoidalisának és a karcsont fejének ízesü-
lése alkotja. A radiológiailag felismerhetõ fon-
tosabb anatómiai képleteket a 3-6. kép mu-
tatja. A kulcscsont (clavicula) bár kisállatok-
ban csökevényes, macskában gyakran feltû-
nik (14. kép). Kutyában csak kivételes ritka-
sággal látható az ízülettõl dorsocranialisan.

Elváltozások

Ostechondrosis dissecans (OD)
Az OD a subchondralis csont és az ízületi
porc betegsége. Fiatal, egy év alatti nagytes-
tû kutyafajtákban alakul ki, leggyakoribb elõ-
fordulási helye a vállízület, azon belül a kar-
csontfej caudalis íve. Mivel a porcszövet a
röntgenfelvételen nem látható, a porckároso-
dást nem tudjuk megítélni, de a subchond-
ralis csont defektusa körülírt „kimaródás”
formájában jól követhetõ. Enyhébb esetben
csak az ízületi felszín ívének ellaposodása
látható (7. kép). A csonthiány körül elõbb-
utóbb csonttömörülés alakul ki (sclerosis).
Ha a defekt feletti porcdarab leválik, a syno-
viában tovább nõhet és meszesedhet, ekkor
az ízületi üregben csontos árnyék formájá-
ban megjelenhet a felvételen (ízületi egér). Az
OD következményeként elõbb-utóbb arthroti-
cus jelek is kialakulnak a vállízületben (8.
kép). Mivel az elváltozás az esetek felében
kétoldali, mindig érdemes a másik vállízületet
is röntgenezni.

Vállízületi körséta
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1. kép. A vállízület beállítása, ML projekció.
(Forrás: Morgan - Doval - Samii: Lagerungs-
techniken in der Röntgendiagnostik beim
Hund, 1998.)

2. kép. A vállízület beállítása, CdCr projek-
ció. (Forrás: Morgan - Doval - Samii: Lage-
rungstechniken in der Röntgendiagnostik
beim Hund, 1998.)

3. kép. 4. kép.

5. kép. 6. kép.

3-6. kép. A-tuberculum supraglenoidale, B-acromion, C-cavitas glenoidalis, D-spina
scapulae, 1 - tuberculum majus humeri, 2 - caput humeri, 3 - sulcus intertubercularis,
4-epiphysis fuga;  A röntgenfelvételek egy kb. 10 hónapos kutya válláról készültek.
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A tuberculum supraglenoidale
apophyseolysise 
A tub. supraglenoidale a lapocka önálló
csontosodási magja, amelyen a m. biceps
brachii ina ered.  A gumó a lapockával kb. 5-
6 hónapos korban fúzionál. A válltájékra ható
tompa trauma fiatal állatban a tuberculum
leválását eredményezheti (apophyseolysis)
(9. kép). Ha nem vagyunk biztosak abban,
hogy valódi elmozdulást látunk, vagy csupán
az ép növekedési zónát, érdemes a másik
ízületrõl is felvételt készíteni.

Omarthrosis
Az ízületi degeneratív elfajulás radiológiai
jelei a vállízületben ritkán látványosak. A leg-
gyakrabban megfigyelhetõ jel az ízületi fel-
szín caudalis határán kialakuló perichondralis
osteophyta (10. kép), amely megjelenésé-
ben túlcsorduló gyertyaviaszra hasonlít.
Emellett feltûnhet az epifízis csontállományá-
nak inhomogenitása, amely részben a csont
átépülésébõl, részben a perichondralis os-
teophyták szummációjából származik.

Biceps és supraspinatus
tendinopathia
A m. biceps brachii ina a tuberculum supra-
glenoidalen ered és a distalisan húzódik a
humerus tub. majus és minus közötti árok-
ban (sulcus intertubercularis). Feltételezhetõ-
en krónikus mikrotraumák hatására az  ínban
kialakulhatnak degeneratív elváltozások (in-
sertios tendopathia), amelyek fellobbanása
visszatérõ sántaságot okozhat kutyákban.
Maga az ín nem látható a röntgenfelvételen,
de a benne zajló degeneratív calcificatio ese-
tenként létrehozhat bizonytalan meszes ár-
nyékokat a sulcus területén (11. kép). Diag-
nosztikai nehézséget okozhat, hogy a rönt-
genelváltozások és a klinikai tünetek nem
mindig korrelálnak. Az elváltozás nem keve-
rendõ össze a m. supraspinatus inának ha-
sonló elváltozásával, ami kissé dorsalisabban
helyezõdik (12. kép).

A glenoid járulékos csontosodási
centrumának hiányos fúziója
A lapocka cavitas glenoidálisának caudalis

pereménél nagy testû fiatal kutyák kb. 15%-
ában megfigyelhetõ egy apró csontos ár-
nyék, amely az itt lévõ önálló csontosodási
centrum (accessory caudal glenoid ossifica-
tion center – ACGOC). A fúzió a scapula és a
csontocska között az állat 6 hónapos koráig
lezajlik. Ennek elmaradása esetén a képlet
késõbbi életkorban is látható (13. kép). Az
elváltozás  általában kétoldali és gyakran tü-
netmentes. Klinikai tünetek esetén – más lehet-
séges ok kizárása után – a csontocska mûtéti
eltávolítása is szóba kerülhet.

Vállízületi dysplasia
A vállízület rendellenes kialakulása csak
ritkán állapítható meg, akkor is fõként csak a
súlyos esetek szembetûnõek. Az ízületet al-
kotó csontos ill. lágyszöveti struktúrák bizo-
nyos területeinek hiányos fejlõdése miatt ízü-
leti subluxatio, luxatio alakulhat ki, amelyet a
nem túl egységes szakmai terminológia
gyakran egybemos a congenitalis vállficam
fogalmával (14. kép).

7. kép. Osteochondrosis fiatal kutyában. A
humerusfej caudalis pólusán subchondralis
csontnecrosis jelei.

8. kép. Régi osteochondrosis dissecans nyo-
mai idõs kutya vállában. Arthorticus jelek az
ízületben. Meghízott ízületi egér a caudalis
recessusban (nyíl).

9. kép. A tuberculum supraglenoidale trau-
más apophyseolysise fiatal kutyában.

10. kép. Vállízületi arthrosis. A nyíl a cau-
dalis ízületi szegély mentén kialakuló peri-
chondralis osteophytát mutatja.

11. kép. A sulcus intertubercularis területén
megjelenõ meszes árnyékok a biceps ín
insertios tendinopathiájára utalhatnak.

12. kép. M. supraspinatus tendinopathia.
Meszes árnyék az ín helyezõdésének meg-
felelõen (nyíl).
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A vállízület luxatioja
A vállízület traumás hatásra létrejött ficama
viszonylag ritka kisállatokban. Kistestû ku-
tyákban általában medialis, nagytestûekben
lateralis ficammal találkozunk gyakrabban.
Az oldalirányú felvételen felületes szemlélõ
elõtt a ficam észrevétlen maradhat, a CdCr
felvétel azonban egyértelmûen feltárja az el-
változást (15. kép). A beállítás során óvato-
san húzzuk a végtagot, mert a ficam könnyen
reponálódhat a röntgenasztalon, s így újra tá-
volabb kerülhetünk a diagnózistól. 

Daganat
Bár nem tartozik szorosan véve a vállízület
betegségei közé, a válltájéki sántaság okai
között igen elõkelõ helyen szerepel a karcsont
proximalis fejébõl kiinduló rosszindulatú
daganat. Kezdõdõ esetben csak a finom peri-
ostealis reakció és a csont szerkezetének meg-
változása hívja fel a figyelmet az elváltozásra.
Elõrehaladott esetben napkitörés-szerû csont-
hártya-reakció, kifejezett osteolysis és gyak-
ran patológiás törés is megfigyelhetõ (16. kép). 

13. kép. A glenoid járulékos csontosodási
centrumának hiányos fúziója kifejlett kutyában.

14. kép (jobbra). Vállízületi dysplasia macs-
kában: rendellenesen fejlett glenoid a jobb
végtagon; egészséges bal vállízület. A nyi-
lak a claviculát mutatják.

15. kép. Lateralis vállficam. 16. kép. Anarchikus csontképzõdés és dest-
rukció a humerus proximalis metafízisén. Az
elváltozás középpontjában patológiás törés
látható.

MAGYAR ÁLLATORVOS ANATÓMUS SIKEREI A VILÁGBAN

Az Állatorvos Anatómusok Világszövetsége (World Association of
Veterinary Anatomists, WAVA) 2008-ban, Vancouverben megrendezett
kongresszusán dr. Szladovits Zsoltot választotta a világszövetség
fõtitkárának. Zsolt sikeres oktatói pályája a budapesti állatorvosi egyete-
men indult, ahol a hallgatóktól a legjobb gyakorlatvezetõi címet is
megkapta. Jelenleg a Kansas State University anatómia oktatójaként
már szintén az év oktatója címét nyerte, továbbá a messinai anatómus
konferencián is a junior anatómusok legjobb elõadói díját kapta.
Szerkesztõségünk ezúton is gratulál Szladovits doktor sikereihez.


