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Az arthrosis (osteoarthritis, DJD – de -
generative joint disease) az ízü-
letek degeneratív megbetege-

dése. Előfordulása társállatokban rendkívül
gyakori, a mozgásszervi panaszok jelentős
részéért ez a kórfolyamat tehető felelőssé.
Egy év feletti kutyákban előfordulását 20%
körülire becsülik. Primer arthrosissal kisálla-
tokban ritkán találkozunk. Ez esetben nincs
egyértelműen kimutatható kórok a háttérben,
a porc degenerációja az életkor előre ha lad -
tával fokozatosan alakul ki. Sokkal gyakoribb,
ha a degeneratív folyamatok megindulása
valamely más kórfolyamat következménye-
ként jön létre (secunder arthrosis). Ilyenek
például az ízületi instabilitás (pl. elülső ke -
reszteződőszalag-szakadás esetén), az ízü-
leti porc túlterhelődése (pl. könyök- vagy csí-
pőízületi dysplasia esetén), porcfejlődési
zavar (pl. osteochondrosis dissecans), ízüle-
tet ért trauma, továbbá más kórokok (pl.
immun mediált vagy fertőzéses eredetű

arthritis). Így akár a normál ízületi porcra ható
erő kóros mértékű, akár a patológiás felépíté-
sű porcot éri normál erőhatás, a végered-
mény ugyanúgy kóros folyamatok megindu-
lása lesz. Kezdetben a porcfelszín fibrilláris
károsodása, egyenetlenné válása jelentkezik,
majd a folyamat eléri a subchondralis cson-
tot. A sérült szövetekből felszabaduló mediá-
torok, valamint a leváló apró porcfragmentek
a synovialis hártyában gyulladásos válaszre-
akciót indukálnak, a kialakult gyulladásos kö -
zeg pedig a porc károsodását tovább fokoz-
za. A károsodott porc még kevésbé viseli el a
terhelést, így létrejön egy ördögi kör a gyulla-
dás és a porcpusztulás között. A folyamatra
összességében azonban nem a gyulladásos
jelenségek, hanem a szöveti elemek degra-
dációja jellemző.

A degeneratív ízületben kialakuló morfoló-
giai elváltozások közül jó néhány a röntgen-
felvételen is látható (1. kép). A kialakult kép

igen eltérő lehet – függ a folyamat előrehala-
dottságától, az érintett ízülettől és az individu-
ális reakcióktól is. A gyakoribb elváltozások
az alábbiakban foglalhatók össze.

Ízületi effusio. Az ízületi folyadék (synovia)
megszaporodása az ízületi rés kiszélesedé-
séhez vezethet. Ennek megítélése nem köny-
nyű, mert a rés tágassága sok más körül-
mény függvénye (pl. leképzési szög, a vég-
tag meghúzásának mértéke stb.). Könnyebb
dolgunk van, ha az ellenoldali végtag egész -
séges, és ehhez tudunk viszonyítani (2. kép).
Egyes esetekben (pl. a térd ML felvételén) a
folyadék határa közvetlenül is látható.
Ugyanakkor az arthrosis előrehaladott esetei -
ben, az ízületi porc nagyfokú pusztulása
miatt az ízületi rés a megszokottnál véko-
nyabb lehet.

Perichondralis osteophyták. Az ízületi
porc pereménél csontnövedékek (marginális
os teophyták) jelennek meg (ajakképződés)
(3., 5., 7. kép). Feltételezhető, hogy feladatuk
az alátámasztó felület növelése, ezáltal a ter-
helés egyenletesebb elosztása. 

Enthesophyták. Az enthesis az a terület,
ahol a szalag, ín vagy ízületi tok a csonthoz
kapcsolódik. Ezen a ponton a szalagok, inak
állományában csontosodás és/vagy mesze-
sedés alakulhat ki, ami csontfelszíni egyenet-
lenség formájában nyilvánul meg (3. kép).
Mivel a fenti képletek jól meghatározható ana -
tómiai helyeken tapadnak, az enthesophyták
lokalizációja is pontosan megjósolható.
Idősebb állatokban az „elhasználódás”, az
ismétlődő mikrotraumák miatt gyakori a klini-
kai jelentőség nélküli enthesophyták előfor-
dulása. Egyoldali megjelenés, ill. fiatal életkor
esetén viszont valószínűbb az elváltozás kli-
nikai relevanciája. Mindazon csontfelszíni
növedékeket, amelyek nem enthesis helyén
alakulnak ki osteophytának nevezzük.

A subchondralis csont sclerosisa. A porc
alatti csontszövet tömörödése általában az
erőhatások megváltozásának a csont átépü-
lésének következménye, ami a röntgenfelvé-
telen is jól látható (4. kép).

A subchondralis csont mélyebb rétegeinek
felritkulása. A csontgerendák átépülése miatt
az epiphysisben kisebb lyticus területek ala-
kulhatnak ki, a csontállomány lyukacsosnak
tűnhet (4. kép).

A subchondralis csont erosioja. A szöveti
leépülés az ízületi porc alatti régiót is eléri. A
subchondralis csont felszíne az ilyenkorra
már jelentősen elvékonyodott, vagy akár tel-
jesen eltűnt porc alatti területeken egyenet-
lenné, „rágottá” válik (5. kép). Ne feledjük: a
porc erosioja nem látható a röntgenen, csak
a csonté!

Subchondralis csontcysták. A mélyebb
csontállományban kisebb, körülírt, folyadék-
kal telt üregek jöhetnek létre. Kialakulásuk
kisállatokban ritka (6. kép)
Az „ízületi egér” megnevezés egy elterjedt
klinikai szóhasználat, amely az ízület üregé-
ben lévő szabad testet jelöli, amely a rönt-
genfelvételen az ízület vetületében megjele-
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1. kép: Az arthroticus ízületekben előforduló gyakoribb röntgenelváltozások. 1- entheso -
phyták, 2 - perichondralis osteophyták, 3 - az ízületi rés kiszélesedése, 4 - subchondralis
sclerosis, 5 - a subchondralis csont erosioja, 6 - a csontszerkezet inhomogéné válása,
7 - csont cysták, 8 - „ízületi egér”
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nő meszes árnyék formájában látható (7.
kép). Ez leggyakrabban levált, kalcifikálódott
porcdarab, esetleg a meniscusok meszese-
dése a térdízületben, vagy avulziós sérülés
kapcsán a szalaggal kiszakadt csontfrag -
ment. Néha még a kétirányú felvétel sem
elég annak tisztázására, hogy a képlet tény-
legesen intracapsularisan található-e, vagy
capsularis, ill. extracapsularis képlet vetül az
ízületre.

Az egyes elváltozások előfordulása igen
eltérő lehet ízületenként, fajtánként, egyeden-
ként stb. Az enthesophyták például gyakran
jól meghatározható helyeken jelennek meg
(lsd. következő cikk), amelyeknek ismerete
elengedhetetlen az arthrosis korai felismeré-
séhez. Igen fontos, hogy az arthrosis rönt-
genfelvételen látható súlyossága nem mindig
áll egyenes arányban a klinikai tünetekkel.
Teljesen degenerálódott, deformált ízület is
lehet néha tünetmentes, míg más esetben
kisfokú radiológiai elváltozáshoz is súlyos
sántaság társulhat. 

2. kép: A bal oldali térdízület kitelt, az ízü-
leti rés tágabb. A tibián periarticularis os -
teophyta (ajakképződés) figyelhető meg.

3. kép: Gonarthrosis. A térdízületben enthe -
sophyták (szürke nyilak) és perichondralis os -
teo phyta képződése (fehér nyíl) figyelhető meg. 

4. kép: Súlyosan arthroticus csípőízületek. A bal oldalon az aceta -
bulum subchondralis régiójának sclerosisa látható (fehér nyilak).
A combcsont nyakán a csontállomány felritkult, átépült.

5. kép: Kifejezett coxarthrosis. Az acetabulum ízületi felszínét alko-
tó subchondralis csont egyenetlen, erodált (fekete nyíl). A cranialis
perem területén egy jelentős méretű perichondralis osteophyta lát-
ható (fehér nyíl). 

6. kép: Csontcysta a tibia distalis epiphysisében. 7. kép: Nagyméretű ízületi egér (joint body) a vállízületben (fehér
nyíl). A karcsontfej caudalis peremén perichondralis osteophyta
látható.


