
KAMARAI ÁLLATORVOS 2017/416

S Z A K M A I  K Ö Z L E M É N Y E K

A myelographia alapvetően a gerinccsatornán belüli kompresszív
elváltozások kimutatására alkalmas eljárás. Attól függően, hogy a
kompressziót okozó térszűkítő folyamat melyik kompartmentben
található, három alaptípust különböztetünk meg.

Extraduralis kompresszióról akkor beszélünk, ha a térszűkítő
folyamat a dura mater spinalison kívül található. Ez leggyakrabban az
epiduralis térben helyeződő porckorong, haematoma, daganatkép-
let, de akár egy trauma kapcsán elmozdult csigolyafragment is okoz-
hatja a dura behúzódását. A myelogramon megjelenő kép klasszikus
esetben attól függ, hogy a liquortér mennyire szűkül be. Ha a
subarachnoidealis tér nem záródott el teljesen, a liquor (és így a kont-
rasztanyag is) a lézió mellett el tud folyni, így annak helyeződése,
mérete pontosan láthatóvá válik (1-2. kép). Ha a kompresszió olyan
fokú, hogy a liquortér teljesen lezárul, akkor a kontrasztanyag nem jut
túl a magas nyomású területen, sőt, általában el sem éri azt (3-4.
kép). Nem ritka, hogy akár egy vagy több csigolyaközzel „korábban”
véget ér a kontrasztfestődés (ez különösen cervicalis punctio esetén
fordul elő, amikor a gravitáció hajtóereje kevés ahhoz, hogy átprésel-
je a jódot a lézió mellett). Mindez komoly diagnosztikai fejtörést okoz-
hat, hiszen a kompresszió pontos helyét így nem tudjuk meghatároz-
ni. Ilyenkor szükség lehet arra, hogy a kompresszió „túlsó oldalán” is
elvégezzük a festést (általában lumbalis punctioból). Az elváltozás
longitudinalis helyeződésének meghatározása mellett fontos lehet,
hogy az a gerinccsatorna melyik körszegmensén belül található
(dorsalis, ventralis, lateralis). Ennek meghatározásához minimum
két irányú felvételekre van szükség, de gyakran csak a további, 45
fokban rotált felvételek segítenek a pontos lokalizációban (5-6. kép).
Az extraduralis kompresszió az összes típus közül kutyákban messze
a leggyakoribb, amelynek oka a porckorongsérv elterjedtsége ebben
a fajban. 

Intraduralis-extramedullaris folyamatok esetén a térszűkítő hatás
a liquortérben jön létre. Ennek hátterében leggyakrabban a durából
kiinduló és befelé növekvő daganat áll (meningioma, ideghüvely-
daganat, macskákban lymphosarcoma). A kialakult képen típusos
esetben a subarachoidealis tér Y alakú kettéválása látszik (ún. „golf
tee sign”, amely elnevezés a golflabdát kehelyszerűen tartó kis fada-
rabra utal). A daganatképlet gyakran a myelon ellenkező irányú de -
via tióját is okozza (7-8. kép).

Intramedullaris helyeződésű elváltozások általában a myelon
orsószerű duzzanatát hozzák létre. A leggyakoribb okok között a
gerincvelő körülírt ödémája említhető, amelynek hátterében legtöbb-
ször thromboemboliás esemény (FCE – fibrocartilaginous embo -
lism), vagy a nucleus pulposus egy kis darabjának nagy sebességű
gerincvelőbe irányuló berobbanása áll (ANNPE – acute non comp -
ressive nucleus pulposus extrusion). Hasonló képet hozhat létre a
medulla állományában kialakult vérzés is, például egy klasszikus
discus extrusio vagy traumás esemény következtében, bár ezen ese-
tekben extraduralis komponens is jelen lesz. A gerincvelő állományá-
ban kialakult dagantok közül macskában a lymphoma relatíve gyako-
ri, kutyában ritkán glioma, astrocytoma fordul elő. Az intramedullaris
duzzanatra jellemző, hogy bármely irányú felvételen (LL, VD, DV,
szögfelvételek) az orsószerű tágulat ugyanúgy jelenik meg. A cent-
rumban a liquortér elvékonyodik, olykor egyáltalán nem is látható (9-
10. kép).

A kompresszív elváltozások fent említett kategóriái az anatómiai
helyeződésen alapulnak. A myelographia csupán segítség a lokalizá-
cióban, de ezen besorolás ugyanúgy használatos például az MRI
diagnosztikában, ahol a liquortér – a megfelelő szekvenciák haszná-
lata esetén – egyfajta természetes kontrasztként szolgál.
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1. kép: Extraduralis kompresszió enyhébb eseteiben a lézió felett a
kontrasztvonal folytonos, de az egyik (vagy mindkét) vonal elhajlik
és a liquortér elvékonyodik.

2. kép: Enyhébb fokú ventralis helyeződésű extraduralis kompresz-
szió kutya lumbalis gerincszakaszán, LL felvételen. A dorsalis liquor -
tér elvékonyodása is jól látható.



17KAMARAI ÁLLATORVOS 2017/4

S Z A K M A I  K Ö Z L E M É N Y E K

3. kép: Az extraduralis kompresszió súlyosabb eseteiben a nyomás
olyan magas lehet a gerinccsatornában, hogy a liquortér teljesen
lezárul és a kontrasztanyag nem tud átfolyni a lézió felett.

4. kép: Súlyos fokú extraduralis kompresszió az L1-2 csigolyaköz-
ben. Az elváltozást a porckorong extrusioja okozta, amely ventra lisan
helyeződött a gerinccsatornában. A myelon dorsalis irányba nyomó-
dik, a kontraszt nem tud átjutni az előesett nucleus anyaga felett. 

7. kép: Intraduralis-extramedullaris térszűkítő folyamatok esetén a
kontrasztanyag jellegzetes Y alakú elágazódása látható a lézió men-
tén.

8. kép: Intraduralis-extramedullaris képlet kutya nyaki gerincszaka-
szán. A liquortér a léziótól cranialisan kiszélesedik, a myelon dor sa -
lis irányba deviál.

5. kép: A 45 fokos szögfelvétel elmélete. A szürkével jelölt
kompresszív képlet által okozott myelondeformitást csak a megfele-
lő szögből (jelen esetben bal 45 fok) készített felvétel tudja megje-
leníteni.

6. kép: Porckorong okozta extraduralis kompresszió kutya T13-L1
szegmensében. A LL és a jobb 45 fokos felvételen a kontrasztvona-
lak minimalis deviatiója látható, míg a bal 45 fokos felvételen jelen-
tős ventralis behúzódás látható (nyíl).
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9. kép: Intramedullaris folyamatok esetén a gerincvelő-duzzanat a
liquortér körkörös elvékonyodását hozza létre, amely minden pro-
jekcióból egyformán néz ki (itt csak a LL beállítás látható).

10. kép: Intramedullaris duzzanat kutya C2 csigolyájának cranialis
szegmensében. Az elváltozásról készült LL és jobb, bal 45 fokos fel-
vételeken a nyíllal jelölt gerincszakasz egyaránt kiszélesedik.


