
A myelographia leggyakoribb indikációja kutyák esetében az 
intervertebralis porckorong megbetegedése (IVDD – interver-
tebral disc disease). A nucleus pulposus előesését a traumás 
esetektől eltekintve wáltalában a porckorong degenerációja 
előzi meg. A degeneratív porckorongbetegséget Hansen vizs-
gálatai után két kategóriába soroljuk (1. kép). A Hansen I-es 
típusra jellemző a nucleus dehydrálódása, elmeszesedése. 
Az elmeszesedett discusok gyakran megfigyelhetők in situ, 
ez azonban nem jelent kompressziót (2. kép)! Ha a folyamat 
progrediál, az anulus repedése nyomán a meszes nucleus 
kijuthat az extraduralis térbe (extrusio). Az érintett kutyák ál-
talában kisebb testű chondrodystrophiás fajták (tacskó, bul-
dog, pekingi, uszkár), az előfordulás tipikus életkora 3-7 év. 
A tünetek gyakran akut, subacut módon alakulnak ki, akár 
percek-órák alatt. A nucleus olykor szinte „berobban” a ge-
rinccsatornába, ezért nem ritka, hogy egyidejűleg epi- vagy 
intraduralis vérzés és myelonduzzanat (contusio) is kialakul. 
Annak ellenére, hogy a nucleus anyaga gyakran meszes, 
maga az előesett anyag csak kivételes esetben azonosítha-
tó egyértelműen a natív röntgenfelvételeken (3. kép). Sok-
kal gyakoribb, hogy az érintett csigolyaközben a discustér 
kiürülése miatt a spatium intervertebrale beszűkül (4. kép). 
Az extrusio leggyakrabban a hátágyéki szakaszon (T10-S) 
és a nyaki szakaszon (C2-C7) jön létre. A neurológiai loka-
lizáció után azt kell eldöntenünk, hogy cervicalis vagy lum-

balis punctiot alkalmazunk-e. Ha a lézió feltételezett helye a 
TL szakasz és cervicalis punctiot választunk, gyakori, hogy 
a gerincvelő ödémája miatt a kontrasztanyag nem jut el az 
előesett discusig, hanem akár 1-2 csigolyaközzel hamarabb 
megáll, s így a vizsgálat nem lesz diagnosztikus (5. kép). Emi-
att általában kistestű kutyák hátágyéki elváltozása esetén 
első választásként a lumbalis szúrás javasolt. Mivel a lumba-
lis punctio helyes kivitelezése nagyobb gyakorlatot kíván, és 
(különösen ennek hiányában) a technikai artefactok esélye is 
nagyobb, sokan a cervicalis szúrással kezdenek, és ennek 
eredménytelensége esetén alkalmazzák második opcióként 
a lumbalis punciot.

 A discus extrusiója általában extraduralis kompresszió 
klasszikus jeleit alakítja ki a myelogramon (6. kép). Lokalizá-
ció tekintetében nemcsak a csigolyaköz fontos, hanem az 
oldaliság is, amelyet szögfelvételek segítségével pontosítha-
tunk (Id. korábbi cikk).

Előfordul, hogy egy adott állatban az idők során több porc-
korongsérv is kialakul. Az enyhébb sérvek konzervatív keze-
lés mellett tünetileg gyógyulhatnak, de az előesett discus, ill. 
a myelon atrophiája később is látható. Az akut locus kiválasz-
tásában segítséget adhat, hogy itt a liquortér, azaz a kont-
rasztvonal elvékonyodik, amelynek oka a myelon duzzanata, 
a kialakult hematoma, a nucleus kompresszív hatása, vagy 
ezek keveréke (7. kép).
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1. kép. A csigolyaközti porckorong betegségének gyako-
ribb manifesztációi: A – egészséges porckorong, B – Han
sen I. típusú elfajulás (extrusio), C – Hansen II. típusú 
elfajulás (protrusio).

2. kép. A C34 és C45 csigolyaközökben elmeszesedett 
porckorongok láthatóak. A myelogram bizonyítja, hogy a 
discusok in situ helyeződnek, azaz nem okoznak gerincve-
lőkompressziót. 



Esetenként a gerinccsatornában olyan nagyfokú nyomás 
áll fenn, hogy mire a felvétel elkészül, akár több csigolya 
hosszúságban is elillan a kontrasztanyag, és egyértelmű be-
hajlás sehol nem látható. Ilyen esetekben jól használható az 
az alapelv, hogy az elváltozást mindig a telődési hiányos sza-
kasz közepén kell keresni (8. kép).

A meszes discusanyag nem csak oldalra, de esetenként 
akár a gerincvelő fölé is elcsúszhat. Ilyenkor az extraduralis 
kompresszió jeleit dorsalis irányból tapasztaljuk (9. kép).

A Hansen II típusú porckorongbetegség jellemzője, hogy 
az anulus rostjainak csak egy része szakad el, a maradék 
rostok megnyúlnak, és a porckorong a gerinccsatornába 

boltosul (protrusio) (1. kép C). Egyidejűleg a nucleus fibroid 
elfajulása is megfigyelhető szövettanilag. A jelenség általá-
ban nem chondrodystrophiás, nagyobb testű kutyafajtákban 
jelentkezik, döntően idősebb korban (8-10 év), és elhúzódó 
lefolyás jellemző rá. Mivel a folyamat lassan alakul ki és a szö-
veteknek van ideje alkalmazkodni a megváltozott viszonyok-
hoz, a liquortér ritkán szűkül be annyira, hogy a kontrasztfo-
lyás teljesen megálljon. A leggyakoribb jel a kontrasztvonal 
középvonali ventralis behúzódása, ami olykor akár extrém 
mértéket is elérhet (10. kép). Nem ritka, hogy kisebb vagy 
nagyobb mértékben egyidejűleg több locusban is kialakul 
protrusio (polydiscopathia).
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3. kép. Ritkán a natív felvételen is feltűnhet az előesett 
meszes nucleus anyaga a gerinccsatornában. A más 
eredetű, szummációból származó árnyékokat ajánlatos 
myelographia segítségével kizárni.

4. kép. A csigolyaköz beszűkülése (C45) felkelti a discus-
hernia gyanúját. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy 
az elváltozás gyakran régi keletű folyamatot takar, és nem 
az akut tünettel függ össze.

5. kép. Az atlantooccipitalis punctio után a myelogram vonala jellegtele-
nül (behajlás nélkül) végződik az L2 magasságában. Ilyen esetben a vizs-
gálat nem diagnosztikus, szükség lehet egy további lumbalis punctióra is.



Kamarai Állatorvos 2018/114

S Z A K M A I  K Ö Z L E M É N Y E K

6. kép. Ventralis extraduralis kompresszió klasszikus meg-
jelenése a myelogramon. A LL felvételen az L34 szeg-
mensben a ventralis kontrasztvonal elemelkedik a canalis 
aljától, míg a VD felvételen vonalak divergálnak.

7. kép. A LL felvételen egy kisebb (piros nyíl) és egy 
nagyobb (zöld nyíl) ventralis behúzódás látható, amelyek 
felett a liquortér kevésbé szűkült. Az L12 szegmensben 
azonban kifejezett jobb oldali extraduralis kompresszió 
látszik a kontrasztvonal elvékonyodása mellett, ami az 
akut kompresszió helyére utal. 

8. kép. Az atlantooccipitalis, 
majd a lumbalis punctio után 
az L25 szakaszon kifejezett 
telődési hiány látható a liquor-
térben. Bár az L34 szegmens-
ben látható enyhe behúzódás 
nem feltétlen magyarázná, a 
kompresszív elváltozás mégis 
nagy valószínűséggel itt találha-
tó, mivel ez egybeesik a telődési 
hiányos szakasz centrumával.

9. kép. Exraduralis kompresszió jelei a dorsalis liquor-
térben az L3 csigolya centralis regiojában. A műtét nagy 
mennyiségű meszes nucleus jelenlétét igazolta.

10. kép. Számos ventralis protrusio a lumbalis gerincsza-
kaszon. A liquortér (kontrasztvonal) átmérője megtartott, 
akut kompresszió nem igazolódik.


