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Arthrosis bármelyik synovialis ízületben
kialakulhat. Az arthrosis általános rönt -
genelváltozásait előző számunkban

tekintettük át. Az ízületek degeneratív elválto-
zásának röntgenképe nemcsak eset- és
egyedfüggő, de anatómiai régió szerint is
mutathat specificitást. Jelen cikkünkben azzal
foglalkozunk, hogy milyen specifikus jelleg-
zetességeket mutat az arthrosis az egyes, kli-
nikai szempontból lényegesebb ízületekben.
Fontos hangsúlyozni, hogy az ízületben a pri-
mer elváltozás (pl. osteo chond rosis, inkong -
ruencia, instabilitás, trauma stb.) röntgenjelei
és a követkeményes arthroticus elváltozások
gyakran egyszerre vannak jelen. Cikkünkben
csak az utóbbiak leírásával foglalkozunk.

CSÍPŐÍZÜLET
A csípőízületi arthrosis (coxarthrosis) radioló-
giai jeleinek elemzése talán az összes ízület
közül a legrégebb múltra tekint vissza és szo-
rosan összefügg a csípőízületi dysplasia
visszaszorítását célzó szűrővizsgálatokkal.
Mivel az arthrosis általában az inkongruencia
következménye, az arthroticus jelek meglétét
a legtöbb pontozási rendszerben hangsúlyo-
san értékelik. A csípőízületet általában VD
nyújtott helyzetben bírálják el. A leggyakoribb
arthroticus jelek a következők:

A combnyak dorsalis felülete egészséges
állatban konkáv vonal. Amennyiben itt osteo -

phyták jelennek meg, a vonal egyenetlenné
válhat, előrehaladott esetben a homorulat tel-
jesen kitöltődhet. A csípőízület tokjának tapa-
dása a növekedési zónától distalisan találha-
tó. Gyakori, hogy ízületi elfajulás esetén a tok
tapadásának megfelelően gyűrűszerű enthe -
sophyta (ún. „medúza” vagy „gomba” alak;
gallér) képződik. Kevésbé látványos exosto -
sisokat láthatunk esetenként a fossa aceta -
buli területén, a dorsalis ace ta bularis pere-
men, ill. az acetabulum medialis cortexén. A
subchondralis csont sclerosisa elsősorban a
cranialis acetabularis perem mentén, ill. a
fossa acetabuli körül gyakori (1. kép). Az ún.
cranialis effektív acetabularis peremen kiala-
kult ajakszerű osteophyta olyan megjelenést
kölcsönöz a területnek, mintha két perem
lenne egymás mellett (ún. bilabiatio, 2. kép).
A sclerosis speciális formája a combnyakra
merőleges tömörödési csontléc, az ún.
Morgan-féle vonal megjelenése, amely gyak-
ran már egész fiatal korban jelzi az abnormá-
lis ízületi terhelést (3. kép).

KÖNYÖKÍZÜLET
A könyökízület elfajulása (cubarthrosis) leg-
gyakrabban ugyancsak az ízület hibás fejlő-
dése miatt alakul ki (könyökízületi dysplasia).
A kórképnek jelen álláspont szerint négy
manifesztációs formája van: 1. osteochond ro -
sis dissecans, 2. izolált processus an co neus

3. fragmentált proc. coronoideus me dialis 4.
primer inkongruencia. A specifikus elváltozá-
sok mellett szinte minden esetben megjelen-
hetnek következményes arthroticus jelek is. A
könyökízületben az osteophyták megjelené-
sével az alábbi helyeken találkozhatunk: 1) a
proc. anconeus dorsalis felszíne (az itt kiala-
kult osteophyta mm-ben meghatározott
mérete a dysplasia fokozatba sorolásának
egyik lényeges szempontja) 2) a ra dius fejé-
nek cranialis vonala 3) a medialis epicon -
dylus (ritkábban a lateralis condylus) felszíne
a CrLCdM 10° felvételen. 
A medialis epi conyluson látható entheso phy -
ták megjelenését egyes szerzők az itt eredő
carpalis flexor ín degeneratív elváltozásával
magyarázzák. Fontos beszámítás alá esik a
se mi lunaris árok mögötti terület sclerosisa is
(4-5. kép).

TÉRDÍZÜLET
A térdízületi arthrosis (gonarthrosis) hátteré-
ben leggyakrabban az elülső keresztező dő -
szalag szakadása áll. A térdízület ML felvéte-
lén a synovia mennyisége a radiolucensebb
infrapatellaris zsír (Hoffa-féle zsírszövet, cor-
pus adiposum) jelenléte miatt általában jól
megítélhető. A synovia megszaporodása
esetén a két fázis határa előre mozdul el („fat
pad sign”, 6. kép). Enthesophyták gyakran
alakulnak ki a térdkalácson az egyenes sza-
lag eredésénél. Osteophyták megjelenésével
általában a femur medialis és lateralis
condylusán, a tibia plato medialis és lateralis
peremén találkozhatunk (7. kép).

VÁLLÍZÜLET
A vállízületi arthrosis (omarthrosis) általában
nem jár látványos röntgenelváltozásokkal. A
leggyakoribb jel a karcsontfej caudalis pólu-
sán kialakult ajakszerű perichondralis osteo -
phyta (8. kép). Ez a jelenség chondro dys tro -
phiás fajtákban (tacskó, basset hound) fizio-
lógiásnak számít.
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1. kép: A csípőízület képe egy német juhász 1 (A) és 8 éves (B)
korában. A combnyak dorsalis vonala kitöltött (1), a cranialis
perem mentén subchondralis sclerosis látható (2), a fossa aceta -
buliban, az ízületi tok tapadásánál és a fej ventrális peremén
osteophyták figyelhetők meg (3, 4, 5).

2. kép: Az acetabulum craniodorsalis pereme mentén gyűrűszerű
növedék alakul ki, amely az ízületi felszín területét próbálja meg
növelni. A csontos növedék a VD felvételen kettős, ajakszerű struk-
túra formájában jelenik meg a cranialis effectív acetabularis perem
mentén (bilabiatio).
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7. kép: Ajakszerű perichondralis osteophyta a tibia plato lateralis
peremén (3), osteophyta képződés a medialis oldalon (4), vala-
mint a femur medialis (2) és lateralis condylusán (1).

8. kép: Perichondralis osteophyta a karcsontfej caudalis premén
(fehér nyíl). A fekete nyíl a hiányosan fúzionált csontosodási
mag ra mutat a cavitas glenoidalis caudalis peremén.

5. kép: Kóros (bal) és ép könyökízületek. A fehér nyíl a medialis
condylus felszínének egyenetlenségét mutatja. A legömbölyödött
proc. coronoideus kontúr (fekete nyíl) e kompartment betegségére
utal.

6. kép: Térdízületi arthrosis, ML felvétel. A synovia megszaporo-
dott (1) (ún. „fat pad sign"). Enthesophyta képződés figyelhető
meg a lig. patellae eredésénél (2). Osteophyták jelentek meg a
supra patel laris régióban (3), a fabellákon (4) és a tibia plato
hátulsó peremén.

3. kép: A Morgan-féle vonal (nyíl) gyakran már az arthrosis korai
szakaszában megjelenik a combnyakon, egy - a nyak dorsalis
vonalára merőleges - scleroticus zóna formájában.

4. kép: Ugyanazon állat jobb és bal könyöke. A jobb könyökben
arthroticus jelek: osteophyták a proc. anconeuson (fekete nyíl) és a
radius fején (vékony nyíl). A semilunaris árok subchondralis sclero-
sisa is megfigyelhető (fehér nyíl).


