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A koponya csontjait érintő osteolysis általá-
ban rosszindulatú folyamat jele. A leggyak-
rabban a mandibulán, a maxillán, valamint az
orrüregben jelenik meg. A csont körülírt oldó-
dása rendszerint együtt jár a daganatszövet

térszűkítő hatásával, így az érintett terület de -
formitását és a környező képletek (pl. fogak)
dyslocatioját okozza (1. kép). Kifejezett os -
teo lysissel járhat, de nem neoplasztikus ere-
detű elváltozás az Aspergillus okozta rhinitis

kutyákban. Egyes esetekben a lágyszöve-
tekből kiinduló rosszindulatú daganatok
jelentős méretet érhetnek el a csontállomány
reszorbciója nélkül. A rendellenes lágyszöve-
ti duzzanat mellett ilyenkor legfeljebb a
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A korábbiakban bemutattuk a fej
normál röntgenanatómiáját és mind -
azon beállításokat, amelyek a min-
dennapi gyakorlatban használato-
sak. Most a kóros elváltozások ke -
rülnek sorra. A sorozat jelen részé-
ben a teljesség igénye nélkül sze-
mezgetünk a fejet érintő ritkább és
gyakoribb rendellenességek között.

3. kép: Craniomandibularis osteopathia. A sziklacsont mentén ki -
terjedt csontproliferáció. Hasonló, de enyhébb mértékű elváltozás
látható a mandibulán is (nyíl).

4. kép: Renalis osteopathia. A csontsóvesztés következtében kia-
lakult általános osteopenia miatt a fogak és a koponyacsontok
közötti denzitáskülönbség fokozott.

1. kép: A mandibula bal oldalán az állcsúcs és a mentum csontál-
lománya felszívódott, helyét lágyszöveti árnyékot adó terime foglal-
ja el, amely a fogakat dislocalja. A C és I3 hiányzik.

2. kép: A látványos makroszkópos képhez meglehetősen enyhe ra -
diológiai megjelenés tárul. A jobb mandibula teste körül lágyszöve-
ti duzzanattal övezett periostealis reakció látható, osteolysis nélkül.
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csonthártya-irritáció jelei figyelhetők meg a
csontfelszínen. (2. kép). 

A craniomandibularis osteopathia terrie-
rekben, elsősorban egy év alatti west high -
land white terrierben gyakran előforduló kór-
kép, amely megjelenésében nagyon hasonlít
az osteoplasticus tumorokra. A betegség
pontos oktana ismeretlen. Kezdetben kifeje-
zett csontnövedékek épülnek elsősorban a
mandibulán és a sziklacsonton, főként az áll-
kapocsízület környékén (3. kép), azonban
osteolysis soha nem látható. Később az
újonnan épült csont lesimul, mérete csökken,
de a deformitás még évekig fellelhető.

A csontrendszerben levő mészsók általá-
nos megfogyása leglátványosabban a fejen
jelenik meg. Ennek gyakoribb okai között a
hiányos bevitel illetve a fokozott – elsősorban
renalis eredetű – veszteség szerepel. Mivel a
kialakult osteopenia során a fogak radio -
denzitása nem változik, a kontraszthatás
rend kívül kifejezett, a fogak szinte „világíta-
nak” a koponyafelvételen (4. kép). A típusos

röntgenképhez jellegzetes klinikum társul, a
fej csontjainak felpuhulása formájában
(„rubber jaw”).

A középfül krónikus gyulladása során a
dobüreget gyakran váladék tölti ki, illetve az
elhúzódó irritáció miatt a bulla fala megvasta-
godhat (5. kép). Az elváltozás különösen az
egészséges és ép oldal összehasonlítása
során szembetűnő. Az enyhe, ill. a kétoldali
eseteket nem mindig könnyű felismerni a
rönt genfelvételen, ilyenkor a CT vizsgálat je -
lent het segítséget a diagnózis pontosításá-
ban. 

A meningeoma a macskák leggyakoribb
koponyaűri daganata. Az agyburkokból kiin-
duló tumor mentén a koponyacsont az ese-
tek kb. 40-50%-ában megvastagszik, ami sze -
rencsés esetben körülírt hyperostosis formá-
jában a röntgenfelvételen is látható (6. kép).
Hasonló radiológiai kép alakulhat ki kutyák-
ban egy ismeretlen oktanú jóindulatú csont-
betegség következtében. Az angol irodalom-
ban calvarial hyperostosis syndrome-nak

nevezett kórkép fiatal bullmasztiffokban
okozhat falmegvastagodással járó koponya -
deformitást (7. kép). Az elváltozás általában
fájdalmas, néha nyirokcsomó-duzzanattal,
eosinophiliával jár és spontán regresszióra
hajlamos. Esetenként a koponya mellett a
hosszú csöves csontokon is megjelenhetnek
proliferatív elváltozások. Valószínű, hogy a
betegség genetikai hátterű és rokonságot
mutat a craniomandibularis osteopathiával. 

Az állkapocsízület traumás ficama külö-
nösen macskában gyakori. A mandibula
rendellenes helyeződése már a fizikális vizs-
gálat során jól megállapítható, azonban a
háttérben álló okok (törés vs. ficam) elkülöní-
tése nem nélkülözheti a röntgenvizsgálatot. A
koponya ventrodorsalis felvételén a korábbi
számban már leírt anatómiai képletek felke-
reshetők és az ízület helyzete ellenőrizhető.
Az oldalirányú leképezés nehezebben beállít-
ható, de látványos megjelenítést eredmé-
nyez. A sikeres repozíciót ugyancsak rönt-
genfelvétellel kell igazolni (8. kép).

7. kép: A calvarium idiopathicus hyperostosisának röntgenképe
masztiff kutyában. 

8. kép: Temporomandibularis ízület ficama (felső sor) és repozíció
utáni állapota (alsó sor) macskában.

5. kép: Egyoldali középfülgyulladás jellegzetes képe. A jobb oldali
bulla fala megvastagodott, ürege lágyszöveti árnyékkal fedett.

6. kép: Meningeoma következtében kialakult calvarium hyper os to -
sis macskában. A nyilak a megvastagodott koponyacsontot jelzik.  


