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1. Maxillaris fogív
A maxillaris fogak gyökeréről szögfelvétel
segítségével kaphatjuk a legjobb képet. A fel-
vételhez – a dobüreghez hasonlóan – először

oldalirányú beállítást hozunk létre, a szájat
kiterpesztjük, majd a fejet addig rotáljuk,
amíg a kazettától távol eső fogsor takarásá-
ból kikerül az alsó fogív. Ezt a beállítást érde-

mes ellenőrizni oly módon, hogy az expozíció
előtt fejünkkel a röntgencső alá hajolva
belenézünk az állat szájába, így pontosan
látjuk, hogy mi fog leképződni a felvételen
(1. kép). 

2. Mandibularis fogív
Az állat a hasán fekszik, szája nyitott, feje
kissé rotált a hossztengely körül, így a rönt-
genezni kívánt fogív lesz legközelebb a ka -
zettához (2. kép).

3. Rostralis maxilla és mandibula
A fogívekről készített szögfelvételek nem
adnak igazán jó képet az áll és az állkapocs
rostralis területén lévő fogakról (caninus,
incisivusok), illetve az itt zajló egyéb (csontos
vagy lágyszöveti) folyamatokról. A standard-
ként használt VD és DV felvételen a maxilla
és a mandibula szummálódó árnyéka ugyan-
csak nem teszi lehetővé a tájék megjeleníté-
sét. Ennek elkerülésére a maxilla esetén hasz -
nálható a nyitott szájú felvétel (lsd. orrüregi
nyitott szájú VD felvétel). A mandibula leké-
pezése azonban ily módon nem lehetséges.
Megoldásként az intraoralis felvételtechnika
jöhet szóba, amelynek során a kazetta szélét
(sarkát) a szájba csúsztatjuk, így a rostralis

Az állcsúcstól az állkapocsízületig
A fej röntgenvizsgálata III.

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

A cikksorozat első két részében a koponya standard beállításait, illetve az orr-
üreg, az orrmelléköblök és a bulla tympanica típusfelvételeit tekintettük át.
Jelen cikkünk a koponya további, gyakran vizsgált tájékainak felvételtechnikáit
mutatja be.

3. kép: Intraoralis technika flexibilis kazetta használatával a
maxilla leképezésére

4. kép: Intraoralis technika flexibilis kazetta használatával a
mandibula leképezésére

1. kép: A maxillaris fogív leképezésére szolgáló beállítás 2. kép: A mandibularis fogív leképezésére szolgáló beállítás
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területek – különösen nagyobb testű állatban
– jól leképezhetők. További centiméterekkel
növelhetjük a megjelenített területet az ún.
flexibilis kazetta használatával, amely a meg-
szokott kemény és vastag műanyag tokhoz
képest csupán egy erősítő fóliapárt tartalma-
zó vékony műbőr tasak (3-4. kép). Vigyázat,
felületes anesztézia esetén az ébredező állat
könnyen átharaphatja a puha falú tokot!

4. Állkapocsízület
Az állkapocsízület leképezése 2 irányból tör-
ténhet. A ventrodorsalis felvétel zárt száj mel-
lett történik hanyattfekvésben, ügyelve a
rotációmentes beállításra (lsd. VD koponya-
felvétel beállítása az első részben). A felvéte-
len az ízületi rés a saggitalis síkra merőleges,
kettős vonal formájában tűnik fel a sziklacsont
tuberculum zygomaticuma felett (5. kép).
Ennél is nehezebb az ízület oldalirányú leké-
pezése, amely a komplex anatómia miatt
igazi diagnosztikai kihívást jelent. A fő gondot
a két ízület egymásra vetülése jelenti, amely
a fej finom elfordításával kerülhető el. A leg-
gyakrabban javasolt technika az orr megeme -
lése kb. 30 fokkal, ezáltal az egy ízület
caudalis a másik cranialis irányba mozdul el.

További lehetőség, ha oldalfekvésben a fejet
vízszintesen állítjuk be, és a röntgencső elfor-
gatásával ferde sugárirányt állítunk be (eset-
leg a teljesen kinyitott sugárablak széli részé-

re pozícionáljuk az ízületet) (6-7. kép). A kép-
letek egymásra vetülése elkerülhető a fej hossz -
  tengely körüli rotálásával is, hasonlóan a bulla
tympanica oldalirányú leképezéséhez (8. kép).

5. kép: A temporomandibularis ízület VD röntgenképe és anató-
miája. A piros vonalak az ízületi felszíneket jelzik. (1- proc. con -
dylaris, 2 - proc. retroarticularis, 3 - proc. angularis)

6. kép: Az állkapocsízület oldalirányú leképezése. A - döntött
sugaras technika, B - döntött fejes technika

7. kép: Az állkapocsízület oldalirányú képe 30 fokban döntött felvételen 8. kép: Az állkapocsízület a hossztengely körül rotált felvételen

Az Alvetra-Werfft AG. 
állatorvos látogatót keres Közép-Magyarország területére

Feltételek:
C Állatorvosi diploma
C Jó kapcsolatteremtő képesség
C B kategóriás jogosítvány
C Felhasználói szintű számítógépes ismeret

Információ és jelentkezés a Werfft-Pharma Kft. címén:

9028 Győr, Szt. Imre u. 156/a.
Tel.: 96/431-214, fax: 96/528-521, e-mail: werffthu@t-online.hu


