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A csípõ valószínûleg a kutyák leggyak-
rabban röntgenezett ízülete. A csípõ-
ízületi dysplasia elleni küzdelem nyo-

mán a csípõprobléma ® dysplasia ® röntgen
gondolati tengely nemcsak állatorvosi, de
állattartói fejekbõl is „alapértelmezett beállí-
tásként” pattan elõ, ezért sokszor szakmailag
nem teljesen indokolt esetekben is lehetetlen
lebeszélni a gazdákat a röntgenvizsgálatról.
Noha a csípõízület röntgenvizsgálatának
szabályai régóta változatlanok és elvileg
széles szakmai körben ismertek, gyakran
elõfordul, hogy hiba csúszik a beállításba ill.
ebbõl fakadóan az értékelésbe. Jelen cikk
célja, hogy felhívja a figyelmet néhány gyako-
ri vagy ritkábban elõforduló tévedési lehetõ-
ségre.

Mindenekelõtt tisztázandó a röntgenvizs-
gálat célja. Ha egészséges, fiatal állatokról,
csípõízületi dysplasia szûrése miatt készül a
felvétel, akkor a lehetõ legpontosabb beállí-
tásra kell törekedni minden létezõ eszközzel.
Gyakran kisebbnek tûnõ technikai, fektetési

hibák esetén is érdemes megismételni a vizs-
gálatot, mert nincs kínosabb, mint magyaráz-
kodni a tulajdonosnak, hogy a bíráló bizott-
ság miért is dobta vissza a drága pénzért el-
készült felvételünket (1. kép). Ha rászoktatjuk
magunkat a precíz kivitelezésre, akkor azok-
ban az esetekben is élvezni fogjuk ennek
gyümölcsét, amikor a kisebb beállítási hibák
még megengedhetõk lennének. 

A csípõízület vizsgálatára a legelterjedtebb
a ventrodorsalis nyújtott felvétel (2. kép). A
fektetés szabályai szerint a filmen a teljes me-
dencének és mindkét combcsontnak látható-
nak kell lenni. Fontos, hogy a medence szim-
metrikus helyezõdésû, a combcsontok pedig
a medence tengelyével párhozamos állásúak
legyenek. A patella középen, a femur hossz-
tengelyén helyezõdjön, ami a végtagok be-
felé rotálásával (pronatio) érhetõ el (3. kép).
Az izomrelaxáció miatt az állatok bódítása ál-
talában nem nélkülözhetõ. Néhány esetben az
lehet az érzésünk, hogy minden erõfeszíté-
sünk ellenére nem tökéletes a végeredmény.

Ez gyakran kóros folyamat vagy egyedi ana-
tómiai adottság miatt kialakult aszimmetrikus
testalakulás (esetleg fekete mágia…) követ-
kezménye. A hibátlan beállítás eléréséhez
hasznos segítség lehet a fluorszkópos kont-
roll, ami azonban csak ritkán áll rendelkezés-
re; helyette marad a szemmérték, az alapos
megfigyelés és a fektetõ eszközök maximális
kihasználása. 

A felvételen a szimmetriaviszonyok meg-
ítélésében több anatómiai pont is segítsé-
günkre lehet. Ezek közül mindig érdemes
összehasonlítani a csípõlapátok ill. a csípõ-
oszlopok vastagságát, a foramen obturatum
alakját, a symphisis eltérését a középvonaltól
és a tuber ischii combcsontra vetülõ árnyéká-
nak nagyságát (4. kép). Utóbbi akkor mutat
eltérést, ha a medence hossztengelye nem
párhuzamos a lábak állásával.

Olykor a medence elfordulásának irányát
is célszerû meghatározni, hiszen a csípõízü-
letek közül az alul (kazettához közelebb) he-
lyezõdõ a combcsontfej subluxáltságát te-
kintve a valóságnál rosszabb, a felül helye-
zõdõ a valóságnál jobb képet fog mutatni (5.
kép). Az ízületek közül az lesz a „javított”,
amelyik oldalán nagyobb a for. obturatum ill.
vékonyabb a csípõoszlop és -lapát, ill. mind-
ezek fordítottja igaz a „rontott” oldalon.

Ha a felvételt csípõbetegségre utaló klini-
kai tünetek okának felderítésére végezzük,
gyakran több nehézségbe is ütközünk. Az
érintett állatok általában idõsebbek, bódítá-
suk körülményesebb, ízületeik kötöttek stb.
Ezen esetekben is érdemes törekedni a pon-
tos beállításra, de csak ésszerû keretek kö-
zött, a kockázat-haszon elv mindenkori szem
elõtt tartásával. Például, ha az állat bódítása
nehezen megoldható vagy veszélyes, még
érdemes lehet megpróbálni egy éber expozí-
ciót, mert adott esetben sok információ
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11..  kkéépp:: Rossz minõségû, helytelenül beállí-
tott ventrodorsalis csípõfelvétel. 22..  kkéépp:: Az állat rögzítése a nyújtott VD felvétel során.
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olvasható le egy kissé elfordult beállítású
röntgenfelvételrõl is (6.kép). Különösen igaz
ez friss balesetes állat medencéjének/csípõ-
jének röntgenvizsgálata során.

A ventrodorsalis nyújtott felvételen túl idõn-
ként hasznos lehet a VD vagy DV hajított
(„béka”)pozíció, ami elsõsorban a combcsont-
fej epiphyseolysissel járó traumás kórképek
„trükkösebb” eseteiben jut szerephez (7.
kép).

Célzottan a medencérõl ritkán készül oldal-
irányú felvétel, fõként csak traumát követõen,
pl. a csípõízületbe terjedõ törés vagy csípõ-
oszloptörés gyanúja esetén (8. kép). A has ill.
az ágyéki gerinc vizsgálata során azonban
gyakran látjuk a medencét oldalirányból;
ilyenkor is érdemes egy pillantást vetni rá,
mert általa hasznos információkhoz juthatunk
(9-10. kép).

Ahogy a legtöbb testrész, a csípõ ill. me-
dence röntgenvizsgálata során is a standard
beállítások használata leegyszerûsíti és haté-
konyabbá teszi a diagnosztikai munkát. A
fektetési szabályok azonban mindig rugal-
masan értelmezendõk az adott célnak meg-
felelõen, az aktuális körülményekhez igazítva,
az elõnyök és hátrányok mérlegelésével.

33..  kkéépp:: Szabályos beállítású VD nyújtott
csípõfelvétel.

44..  kkéépp:: A helyes pozíció megítélését könnyít-
õ anatómia pontok: A) csípõlapát vastagsá-
ga, B) csípõoszlop vastagsága, C) for. obtu-
ratum alakja, D) tuber ischii lefedettsége

55..  kkéépp:: A jobb oldali for. obturatum kisebb, a csípõoszlop ill. csípõ-
lapát vastagabb, a symphisis ipszilateralis elmozdulást mutat: a
medence a felvétel alatt jobb oldalára billent. Ennek eredménye-
ként a bal acetabulum mélyebbnek tûnik. 

66..  kkéépp:: Bár a vizsgálat ébren történt, a tökéletlen beállítás ez
esetben nem rontja a felvétel diagnosztikai értékét: a klinikai vizs-
gálat során felmerült medencecsont-daganatot a röntgenvizsgálat

megerõsítette. 

77..  kkéépp:: A jobb oldali femur proximalis növekedési zónájának
régebbi sérülésére utaló jelek (széles epifízis fuga, habos

szerkezet). VD hajlított pozíció.
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88..  kkéépp:: A jobb oldali acetabulum törése a VD felvételen alig lát-
ható, a döntött beállításnál azonban jól érzékelhetõ (nyíl).

99..  kkéépp:: Macska hasûri felvétele traumát követõen. Az egyik oldali
combcsont ficamodását jelzi, hogy a fej szabadon helyezõdik a
medencétõl dorsalisan. 

1100..  kkéépp:: A - Magasról lezuhant macska ágyéktájéka. Elsõ látásra
a medencén nincs kóros elváltozás, de egy egészséges állattal (B)
összehasonlítva látható, hogy a lumbosacralis ízület (fekete vonal)
és a csípõlapát legmagasabb pontja (nyíl) nem esik egybe. C - A
kétoldali iliosacralis separatiot a VD felvétel igazolja.

Hamarosan megjelenik dr. Fodor Kinga kolléganõ kedvenceink táplálása
nagysikerû sorozatának harmadik kötete „Mit egyen a kisemlõsöm” cím-
mel. A szerzõ az elõzõ két könyvhöz hasonló összeállításban megismerteti
az olvasót az egészséges kisemlõsök táplálásával kapcsolatos alapvetõ
tudnivalókkal, és tanácsokat is ad az adott faj tartásával és ellátásával
kapcsolatban. Természetesen nem marad ki a diétás táplálás témaköre
sem: a leggyakoribb, táplálással összefüggésbe hozható megbetegedé-
sek megelõzésével, illetve gyógyításával kapcsolatban is nagy segítséget
nyújtanak a leírt táplálási javaslatok. A könyvben a gyakrabban tartott
kisemlõsök (görény, degu, tengerimalac, csincsilla, nyúl, egér-, patkány- és
hörcsögfélék stb.) mellett szó esik még az olyan, ma még egzotikusnak
számító kisemlõsökrõl (cukormókus, sünfélék, majomfélék, ormányos- és
mosómedve) is, amelyek a jövõben várhatóan egyre gyakrabban bukkan-
nak majd fel az állattartóknál, így az állatorvosi rendelõkben is. A kötet
elõreláthatóan szeptember végén jelenik meg.

Dr. Fodor Kinga:
Mit egyen a kisemlõsöm


