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MIRE JÓ EZ AZ EGÉSZ?

Megvizsgálom a beteget- találok egy fájdalmas régiót

Készítek röntgent

Felveszem a kórelőzményi adatokat

Konzervatív kezelést javaslok

Megoperálom

Javul az állapota/ tünetmentes

Elégedett a tulajdonos

Nincs jobban

Elégedettlen a tulajdonos



VÁZIZOMRENDSZER

Mi van csontokon túl? 
Lehet egy sérülés izolált? 

Holisztikus betegvizsgálat



KÓRELŐZMÉNY

Speciális sport aktivitás

Lágyszöveti sérülések- pár nap alatt javulnak

Krónikus progresszív sántaság- krónikus szalagsérülések, arthritis, tumor

Reggel súlyosabb tünetek- degeneratív betegségek

Terhelésre javuló sántaság- krónikus lágyszöveti sérülés, OA

Terhelésre romló sántaság- tumor, neurológiai elváltozás



MEGFIGYELÉS: A SÁNTASÁG ÉSZLELÉSE

A sántaság eredhet izomsérülés, neurológiai probléma miatt is

Nem feltétlenül fájdalmas- izomkontaktúra

Lehet távoli a kórok- miofasciális fájdalom 

Nem feltétlenül ortopédiai probléma: neurológiai betegség

Nem feltétlenül jelez fájdalmat (fekve)- IOHC, Könyök OCD 



SÁNTA, DE NEM MUTAT FÁJDALMAT

Mozgás közben jelentős sántaság, de a tapintás során nem 
észlelhető nyilvánvaló fájdalomreakció

Pl.: IOHC- ROM során nincs fájdalom, csak álló helyzetben 
terheléskor - ízületi kompresszió ( az álló helyzetet reprodukálása) 
segíthet 

FCP: Flexiós teszt: behajlítva tartom 30-60 mp-ig, majd 
összehasonlítom a 2 oldalt



POZÍCIÓVÁLTÁS, MINT TÜNET

2 oldali eksz szakadás- nehezen ül le

LS gerinc probléma- nehezen kel fel

Testtartás- nyújtott csánk



TAPINTÁS

Álló pozíció- aszimmetria, helyzetérzékelés, tesztek

Fekvő pozíció- fájdalmasság, speciális tesztek



HÁTSÓ LÁB TAPINTÁS

Lábvég tapintás+ megfigyelés- fájdalom, rendellenes szögellés

Térd- eksz , patella ficam- effusio, medialis oldali oa, nyújtásra 
fájdalom, fióktünet

Csípő nyújtása- mi lehet még? Iliopsoas, cec

Ha az abdkció nem fájdamas- nem a csípő fáj!



ELSŐ LÁB

Lábvég- instabilitás

Könyök- hyperexstensio, fájdalom hajlítás során, effusio, medialis 
fájdalom

Váll- hajlítás-biceps, nyújtás-effusio, axillaris régió-plexus brachialis 
tumor



ÍZÜLETEK 
VIZSGÁLATA

Ízületek és ami azokon túl van



MOBILITÁS VIZSGÁLAT

Melyik szövet érintett?

Hogy vizsgálom?

Mennyire járul hozzá a fájdalomhoz?

PROM passzív mozgástartomány

Ízületi mozgathatóság

Flexibilitás tesztek

Speciális tesztek



VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

PROM passive range of motion

Goinomertia: norm, beszűkült, túl nagy

A végpont gátlója, minősége: “end feel”



Végpont limitáló képlet Lelet Normális lelet Abnormális lelet

Tok
Stabil és rugalmas: az ízületi tok 
korlátozza a mozgást. A végpont 

elasztikus

Csípő, váll nyújtás, 
hajlítás

Csökkent csípő 
mozgástartomány- 

coxarthrosis

Elasztikus Rugalmas visszarúgás: izom, vagy szalag 
csökkenti a mozgástartományt Tarsus flexió

Ligamentum rectum patellae 
tendinitis, carpals 

hyperxstensio

Csontos Kemény, rugalmatlan Könyök nyújtás Súlyos könyök arthrosis 
ROM csökk.

Izom spasmus
Izom ellenállás fájdalommal, tapintható 

és látható izomgörcs, csökkent 
mozgástartomány

Nincs Myotendineopathia

Szöveti zsugorodás Lágyszövet limitálja a mozgást Váll, térd hajlítás Szövetszaporulat az izmok 
között

Üres nincs vége érzés: fájdalom miatt nem 
lehet meghatározni a végérzetet Nincs Ízületbe terjedő törés- 

értékelhetetlen



Ízületek mozgása Normális limitáló struktúra
Váll nyújtás Ízületi tok
Váll hajlítás Biceps 

Könyök nyújtás Ízületi tok, lig. obliqum
Könyök hajlítás M. ext. carpi izomcsoport, M. triceps
Carpus nyújtás Carpus flexor izomcsoport
Caprus hajlítás Ízületi tok
Csípő nyújtás Ízületi tok
Csípő hajlítás Quadriceps izomcsoport
Térd nyújtás EKSZ
Térd hajlítás Gastrocnemius, hamstring izomcsoport

Tarsus nyújtás Ízületi tok
Tarsus hajlítás Gastrocnemius

AZ ÍZÜLETEK 
VÉGPONTJAIT 

MEGHATÁROZÓ 
STRUKTÚRÁK



PROM PASSIVE RANGE OF MOTION

Osteokinematikai eltérések felismerése

Objektív mérőszám: 
goinometria- norm, csökkent, 
megnövekedett

Szubjektív: “End feel” a végpont minősége- fiziológiás/ pathológiás, 
ellenoldali

2 komponense



VÉGPONT MINŐSÉGE
Végpont 

érzet
Meghatározó 

struktúra Fizikális vizsgálat Kiegészítő vizsgálat

Capsularis Ízületi tok Ízület tapintás ( effusio…) UH, MRI

Elasztikus Izom, szalag, fascia Izom flexibilitás teszt Izom flexibilitás teszt

Izom 
spasmus Izom fájdalom Izom flexibilitás teszt Izom flexibilitás teszt

Csontos Csont, OA PROM RTG, CT

Üres Nem meghatározható A fájdalom miatt nem vizsgálható



FLEXIBILITÁS TESZTEK

Az izmok passzív nyújthatósága

Az izmok és inaik vizsgálata

Fokozott flexibilitás- szakadás

Csökkent flexibilitás- izom kontraktura

Fájdalmas - gyulladás 

Myofascialis vizsgálattal együtt 
végezzük



PROM VS. FLEXIBILITÁS TESZT

A pozíciótól függ, hogy mi limitálja

PROM: laza izmok mellett 

Flexibilitás: nyújtott izmokkal  eredéstől 
tapadásig( külön-külön)

Rövidülést, görcsöt, megnyúlást, fájdalmat 
keresünk

M. semimembranosus

1 ízületi izmok limitálása



MIRE JÓ FLEXIBILITÁS TESZT?

PROM normális, de fájdalmas: biceps tenosynovitis- ha a biceps laza, nincs 
fájdalom

PROM fokozott, rugalmas, vagy görcsös izom végpont mellett: 
tarsalis hyperexsensio- tapintható a szakadás/ sérülés

PROM csökkent, rugalmas, vagy görcsös izom végpont mellett: 
Supraspinatus tendineopathia- a supraspinatus csak 1 ízületen ível át- a max. hajlítás és 
a flexibilitás ugyanabban a pozícióban van! Itt lehet tapintani a görcsöt.



TENSEGRITY
Tension+integrity 

Feszültség elosztó rendszer



TENSEGRITY-DINAMIKUS EGYENSÚLY

A struktúra stabilan tartja magát 
belső szerkezete segítségével

Minden alkotórésze részt vesz 
ebben

Merev alkotórészek

Ru
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Nem érnek egymáshoz

Alakjukat képesek változtatni

Minden irányú erőhatásnak ellen tudnak állni



RICHARD BUCKMINSTER FULLER

Geometriai formák stabilitása

A 60 fokos szög nagyobb 
stabilitást ad, mint a 90 fokos



SZINERGETIKA

Háromszögekből felépíthető gömb, mint központi 
struktúra

“Egy rendszer viselkedését nem az alkotóelemek 
összességéből lehet levezetni, hanem a köztük lévő 
interakciókból”



PLATÓNI SZABÁLYOS TESTEK

Az a poliéder, aminek minden oldala egybevágó:

Élei és lapszögei egyenlőek:

Tetraéder

Hexaéder

Oktaéder

Dodekaéder

Ikozaéder



HOGY JÖN EZ 
IDE?

Intra-, periarticularis szövetek



TERMÉSZET, ÉLŐVILÁG

DR. JEAN-CLAUDE 
GUIMBERTEAU



DR. JEAN-CLAUDE GUIMBERTEAU

“Az első megfigyelés a szövetek közti endoszkópia kapcsán az, hogy úgy tűnik, 
minden összeköttetésben és kapcsolatban áll egymással. Ez nem a 
sejtek egymáshoz kapcsolódásából jön létre, hanem a rostok, azok 
nyalábjainak, szálainak és mikroszálainak bőségéből.”  

“Ez a rostos hálózat játsza a főszerepet a test alkotórészeinek 
formálásában.  A sejtek nem egyedül határozzák meg a test alakját! 
Ellenkezőleg, ők maguk is a sejt közötti állományba ágyazódva 
formálódnak. “ 

Guimberteau 2015



A FASCIA RENDSZER

Az egész szervezetet átszövi

Látszólag kaotikus hálózat

A kapcsolatok szabálytalanok

Ritkán alkotnak három-, négy-, hatszögnél bonyolultabb formát

Végtelen számú rendeződést, átrendeződést tesznek lehetővé- fascia 
memória



MYOFASCIALIS VIZSGÁLAT

Myofascialis fájdalom szindróma (MPS myofascial pain syndrome)

 Myofascialis triger pontok (MTPs): Fájdalmas, feszes izomcsomók

Oka?



KÜLÖNBÖZŐ ELMÉLETEK

Izomsérülés teória: -motoros véglemez diszfunkció-acetilkolin túlzott 
felszabadulása- kalcium felszabadulás- izomgörcs

Fascia- hyaluronsav teória: a fasciák hyaluronsav tartalma magas. 
Szerepe: kenőanyag, elektrolit raktár. Ha megváltozik a szerkezete- 
adhéziókat hoz létre

Izom túlterhelés/ sérülés teória: inkoordinált fokális 
izomösszehúzódások alakulnak ki a túlterhelésre (EKSZ- IV-d fokú sántaság- 
csípő folyamatos flexióban-metabolikus túlterhelés az izmokban)



Betegség Tünet MTP lokalizáció

Idült EKSZ szakadás, lassú 
gyógyulás TPLO után, 
combcsontfej resectio

III/IV, IV/IV-es sántaság
Térd hajlítók, nyújtók, 

adduktorok és az első láb izmai 
a túlterhelés miatt!!

C6-T2 neuropathia Nyaki fájdalom
Triceps, a kompresszió alatt 

álló ideg által ellátott bármely 
izom

Csípő dp I/IV-III/IV-es sántaság Pectineus, gluteus izomcsoport, 
csípő hajlítók, első lábak!!!



Vizsgálati lehetőségek

A tünetek nem mindig egyértelműek

A beteg nem reagál jól a kezelésre

A műtét után nem úgy javul, ahogy kellene
33



CSÍPŐTÁJÉKI FÁJDALMASSÁG

Van-e élet a Földön a csípő dp-n túl?

Mindenért a csípőízület felel

Terápiarezisztencia esetén mit tegyek?

Mi van, ha nem látok semmi extrát a 
röntgenen?

Ok, vagy következmény?



Ízület Normális 
PROM

Végpontot 
meghatározó izom Flexibilitás teszt

Csípő

Hajlítás 
44-50 fok fok

Gluteus medius et 
profundus Csípő flexió és addukció

Gluteus sf. piriformis Csípő addukció

Nyújtás
155-162 fok

Sartorius pars cran. 
rectus femoris Csípő nyújtás, térd hajlítás

Iliopsoas Lumabalis gerinc nyújtás, medence 
elfordulás, csípő nyújtás, belső rotáció

Abdukció Pectineus, adductor Csípő abdukció



FÁJDALOM A CSÍPŐ NYÚJTÁSA SORÁN

Fájdalom abdukcióra és flexióra is?

Valóban a csípő beteg 

RTG….

Csípő dp….

LS fájdalom

Neurológiai panasz

L-S betegség

MRI, CT

Térd hyperexstensios 
fájdalom

Térd vizsgálat
EKSZ

A csípő nyújtó izmok 
nyomásra 

fájdalmasak

Az izmokat egyesével kell 
tapintani

UH, MRI
Izom betegég pl.: Iliopsoas 

myopathia

igen
nem



Ha a csípő nyújtásra fájdalmas, de belső rotációra, 
nyomásra nem fokozódik a fájdalom

Csípőízületi fájdalom

Elkülönítés a  LS fájdalomtól? A vizsgálatot oldatfekvésben, fixált 
gerincoszloppal és medencecsonttal végezzük!

Elkülönítés  a csípőízületi fájdalomtól

NA JÓ, NYÚJTÁSRA FÁJ, DE MI?



A CELEBEK: CSÍPŐ DP, PERTHES-KÓR

Milyen következményei lehetnek?

Mi lesz az ízület körüli szövetekkel?

Ízületi tokon fekvő izmok?

Egyéb csípőizmok?





TRAUMÁS SÉRÜLÉSEK 
TÖRÉS/ FICAM

Nagy erejű trauma

Mindig több szerv sérül! 

Mi lesz a lágyszövetekkel?

Primer sérülések

Másodlagos sérülések



M. GRACILIS 
CONTRACTURA



MUSCULUS GRACILIS

Nem lehet kinyújtani a térdet

Tapintható duzzanat az izom dist. 
harmadában

Gyakran kétoldali (de nem egyszerre 
kezdődik)



FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT

A femur caudomedialis 
oldalán tapintható

Néha kombinálódik a gracilis 
és semitendinosus 
contracturával



M. QUADRICEPS CONTRACTURA



TIE DOWN/ STIFF STIFLE DISEASE

A leggyakoribb izomkontrakúra a hátsó lábon

Leggyakrabban törés, huzamosabb kötözést követően fiatal kutyákban

Paraziták is okozhatják: Neospora canis, Toxoplasmosis 

Nem lehet a térdet és a bokát sem behajlítani bódításban sem!

Extrém esetben genu recurvatum, csípő subluxatio, patella ficam, térd 
ankylosis



M. ILIOSPOAS TENDINEOPATHIA

Csípő hajlítás, femur addukció, rotáció

Lumbalis gerincszakasz flexió

Törzs stabilizálás

25%-ban M. gracilis, M. semitendinosus, M. sartotrius, M. pectineus is 
érintett lehet!



FIZIKÁLIS LELET
Különböző fokú sántaság

1 vagy 2 oldali

Csípő nyújtásra fájdalmas- belső rotációra fokozódik! 

Nyomásra érzékeny ( az ágyéki terület amúgy is!)

Fibrosis esetén kevésbé nyújtható

Többnyire tendinitis, nem myositis

Konkurens myopathiák: M. gracilis, semitendinosus,  sartorius, pectineus



N. FEMORALIS

M. psoas major izomhadában halad a 
kilépést követően

M. Iliopsoasba is ad ágakat

M. quadriceps femonist látja el (mind a 4 
fejet)

M. articularis coxae-nak is ad ágat



M. SARTORIUS MYOPATHIA

Primer fájdalom

Egyéb csípőkörnyéki fájdalmak következménye

M. iliopsoas betegséggel közösen is 

A csípő nyújtásra fájdalmas ( Az izom egyidejű 
nyomásával)



TÉRDÍZÜLET
EKSZ 

Patella ficam 
Egyebek



Ízület Normális 
PROM

Végpontot 
meghatározó izom Flexibilitás teszt

Térd

Hajlítás 
33-42 fok fok

Quadriceps Térd nyújtás

Sartorius pars cran. 
rectus femoris Csípő nyújtás, térd hajlítás

Nyújtás
153-162 fok

Biceps femoris Csípő hajlítás, addukció, belső rotáció és térd 
nyújtás, csánk hajlítás

Semitendinosus Csípő hajlítás, belső rotációtérd nyújtás, csánk 
hajlítás

Semimembranosus Csípő hajlítás, enyhe abdukció, térd nyújtás

Gracilis
Csípő hajlítás, abdukció (nagyobb fokban, mint 

a semimembranosusnál), külső rotáció, térd 
nyújtás, csánk hajlítás



FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT
Megfigyelés: 

Lábát kissé befelé rotálva, hajlítva tartja 
(gastrocnemius kiiktatása)

Boka túlnyújtott

Meniscus sérülés: nem tudja kinyújtani a térdét

+“Sit-test” Nehezen ül le, áll fel ( szokás? Csípő, 
boka?)

Tapintás: 
Effusio (első jel!)
Fájdalom hyperexstensiora
Fájdalom hajlításra
ROM csökk.

Izom atrophia
“Medial buttress”- fibrosis
Fióktünet/ tibia kompressziós teszt 
+
Meniscus “klikk”

2 oldali esetén?
Részleges szakadás?



KÓRHATÁROZÁS RÉSZLEGES EKSZ

Fizikális vizsgálat (adott esetben szedációval)

Effusio, burkoltság

Tesztek

Részleges eksz: 

Fióktünet -, vagy kicsi

Ha a craniomediais köteg szakadt csak, akkor nyújtásban nincs instabilitás, csak 
hajlításban!



KÓRHATÁROZÁS TELJES EKSZ

Teljes szakadás

Fióktünet, tibia kompressziós teszt +

“Pivot shift” forgatott tiba kompressziós teszt- csekély 
fibrosis

“Puppy drawer” kölyökkutyában fals + (stabil végpont)

Instabilitás nyújtva csökken! -collat szalag

Krónikus eset- fibrosis- csökken!



HKSZ SZAKADÁS

Hátsó fióktünet

EKSZ szadás esetén 88%-ban HKSZ is sérül!



PATELLA VIZSGÁLATA

Mindkét irányba

Álló és fekvő helyzetben

Esetenként bódítva

Teljes ROM mellett!

Patella alta…



PATELLA EGYENES SZALAGJÁNAK VIZSGÁLATA

Szakadás, Gyulladás

Nincs instabilitás, csak fájdalom

TTA (TPLO) után akár 88%!

Többnyire meggyógyul



GASTROCNEMIUS, EXT. DIG. LONGUM

Nincs instabilitás, csak 
fájdalom, effusio

Trauma/ myotendineopathia



MR-vizsgálati lelet 

 

Páciens neve: BIMBA, 6 éves angol szetter, szuka 

Tulajdonos: Heleszta Éva, 1028 Budapest, Kőhegyi út 47. 

Vizsgálat ideje: 2021. október 13. 

Beküldő állatorvos: dr. Lakos Eszter, Adyligeti Állatorvosi Rendelő 

 

A bal térdízületről sagittalis PD_fs, sagittalis T1 FSE, dorsalis PD_fs, sagittalis T2 FSE_fs, 
transversalis PD_fs szekvencia készült. A vizsgálat 1.5T GE berendezéssel készült. 

 

A bal térdízület súlyos effúziója látható a femoropatellaris és a femorotibialis ízületben 
egyaránt. Az effúzió dorsalisan a femoropatellaris ízületben a basis patellae síkjától 
proximalisan, körülbelül 44 mm hosszan figyelhető meg. Ezen a szakaszon a femur cranialis, 
medialis és lateralis corticalis területe egyenetlen felszínű, róla az ízület üregébe szabálytalan 
alakú, T2 súlyozott szekvencián izointenz képletek domborodnak. Az ízületi tok a 
femoropatellaris ízületben közepes mértékben, a femorotibialis ízületben kifejezett mértékben 
megvastagodott, egyenetlen felületű, felszínéről T2 súlyozott szekvencián izointenz 
jelintenzitású, szabálytalan alakú növedékek domborodnak az ízület üregébe. A hátulsó 
kereszteződő szalag kissé megszélesbedett, minimálisan heterogén szerkezetű, lefutása 
szabályos, proximalis területén T2 súlyozott szekvencián kissé fokozott jelintenzitású, egyéb 
területein T2 és T1 súlyozott szekvencián alacsony jelintenzitású. A ligamentum 
meniscofemorale laterale szabályos lefutású, normális jelintenzitású. Az elülső kereszteződő 
szalag kifejezetten megszélesbedett, szabálytalan alakú, egyenetlen felszínű, hullámos 
lefutású, T2 súlyozott szekvencián fokozott jelintenzitású, T1 súlyozott szekvencián izointenz 
jelintenzitású. A medialis meniscus homogén szerkezetű, normális jelintenzitású, a lateralis 
meniscus cranialis részének medialis régiója elmosódott határral T2 súlyozott szekvencián 
kissé fokozott jelintenzitású. A m. extensor digitorum longus ina körül kifejezett mértékű 
effúzió látható, az eredésétől distalisan, körübelül 45 mm hosszú szakaszon. A femur lateralis 
és medialis condylusának subchondralis területein, illetve a fossa intercondylaris területén, 
valamint a tibia area intercondylarisában T2 súlyozott szekvencián szabálytalan alakban, 
elmosódott határral, fokozott jelintenzitású, T1 súlyozott szekvencián alacsony jelintenzitású 
léziók láthatóak.  

 

Összegzés: 

 

1. Súlyos bal térdízületi osteoarthritis, elülső kereszteződő szalag súlyos mértékű 
részleges szakadása, hátulsó kereszteződő szalag minimális részleges szakadása; proliferatív 
synovitis, lateralis meniscus lézió; insertios desmopathia a femur és a tibia területén, m. ext. 
longus tenosynovitis. 

 

 

Budapest, 2021. október 19. 

 

dr. Kerekes Zoltán, dr. Zsámbéki Eszter 

 

Vetscan Képalkotó Diagnosztika 

 

 

 

 

 

Súlyos bal térdízületi osteoarthritis, elülső kereszteződő szalag súlyos mértékű 
részleges szakadása, hátsó kereszteződő szalag minimális részleges 

szakadása, proliferatív synovitis, lateralis meniscus lézió, insertios desmopathia a 
femur és a tibia területén, m. ext, dig. longum tenosynovitis.
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VÁLLÍZÜLET
OCD 

Biceps tendineopathia 
Supraspinatus 
Infraspinatus



Ízület Normális PROM Végpontot 
meghatározó izom Flexibilitás teszt

Vállízület

Hajlítás
47-57 fok

Supraspinatus Váll hajlítása

Biceps brachii Váll hajlítása, könyök 
nyújtása

Nyújtás
159-165 fok

Deltoideusok Váll nyújtás, addukció és 
belső rotáció

Infraspinatus
( a vállízület pozíciójától függően hajlító és 

nyújtó is lehet)

Váll hajlítás, vagy nyújtás, 
addukció, belső rotáció

Latissimus dorsi/ teres major, 
pectorals prof. 

Váll nyújtás, abdukció és 
belső rotáció 

Triceps caput longum Váll nyújtása, könyök 
hajlítása



MR-vizsgálati lelet 

 

Páciens neve: ALFONZ VON SCHWARTZ, 4 éves keverék kutya, kan 

Tulajdonos: Harsányi András, 1122 Budapest, Zeke utca 5. 

Vizsgálat ideje: 2021. szeptember 22. 

Beküldő állatorvos: dr. Lakos Eszter, Adyligeti Állatorvosi Rendelő 

 

A jobb vállízületről sagittalis PD_fs, sagittalis T1 FSE, dorsalis PD_fs, valamint transversalis 
PD_fs szekvencia készült. A vizsgálat GE 1.5 T berendezéssel készült. 

A jobb vállízület minimális effúziója látható. A m. supraspinatus ina a tapadásától 
proximalisan körülbelül, 11 mm hosszú szakaszon T2 súlyozott szekvencián fokozott 
jelintenzitású. A m. biceps brachii ina körül a collum humeri síkjában, körülbelül 10 mm hosszú 
szakaszon minimális effúzió látható. Ezen a területen a m. biceps brachii ina T2 súlyozott 
szekvencián minimálisan fokozott jelintenzitású. A ligamentum glenohumerale mediale et 
laterale T2 súlyozott szekvencián normális jelintenzitású. A ln. cervicalis superficialis 
körülbelül 18 x 4 mm nagyságú, szabályos alakú, T2 súlyozott szekvencián heterogén 
szerkezetű, fokozott jelintenzitású, T1 súlyozott szekvencián izointenz jelintenzitású. 

 

 

Összegzés: 

 

1. A jobb vállízület minimális effúziója; m. supraspinatus tendinopathia, m. biceps 
brachii tenosynovitis. 

 

Budapest, 2021. szeptember 28. 

 

 

dr. Kerekes Zoltán, dr. Zsámbéki Eszter 

 

Vetscan Képalkotó Diagnosztika 

 

 

 

 

 



Ízület Normális PROM Végpontot 
meghatározó izom Flexibilitás teszt

Könyök

Hajlítás 
25-36 fok Triceps caput longum Váll nyújtás, könyök 

hajlítás

Nyújtás
155-165 fok Biceps brachii Váll hajlítás, könyök 

nyújtás



AZ ÁLLATORVOSI 
LÓ
Angie



KÓRTÖRTÉNET

2018. 07. 08. Enyhe jobb térd effusio, diszkrét sántaság, konzervatív 
terápiás javaslat: NSAID, porcerősítő, fizioterápia

2019. 04. 09: Kb. Fél éve séntikál a j.h. lábára. Burkolt, kitelt, 
Schublade-, enyhe fájdalmat jelez rá. Kapott rá Meloxidylt, de nem 
adták be neki. TPLO javasolt

B.e. lábon a vállízület hajlításra érzékeny, Biceps teszt +/-, Carpus, 
Mc-ph ízületek korl. hajlíthatóak. Időnként sántít is rá. MRI javasolt!



VÁLL MRI LELET

2019.04.04.: A jobb vállízület enyhe és a biceps ínhüvely minimális effúziója látható. A 
supraspinatus ín a tapadástól 24 mm hosszan enyhén heterogén, T2 súlyozott 
szekvencián fokozott jelintenzitású, T1 súlyozott szekvencián közepes jelintenzitású. A 
biceps ín az eredéstol 24 mm hosszan kissé heterogén, T2 súlyozott szekvencián 
fokozott jelintenzitású; a sulcus intertuberculareban való áthajlásnál kifejezettebb a 
jelintenzitás-fokozódás, ahol T1 súlyozott szekvencián enyhén fokozott jelintenzitású az 
ín. 

Jobb vállízület és biceps ínhüvely effúzió; supraspinatus és biceps ín krónikus tendinitis.

Terápiás javaslat: nsaid, porcerősítő, fizioterápia



KÓRTÖRTÉNET…..

2019. 10. 15: Továbbra is sántikál a j.e. lábára. A térde kitelt, de tünetmentes.

Radiológiai vizsgálat, vállízületi diagnosztikai érzéstelenítés javasolt!

A vállízület kiérzéstelenítése után is kifejezett sántaság, de a vállízületére 
már nem jelez fájdalmat. 

RTG: A t M. supraspinatus tapadási helyének megfeleően 4x2 mm-es 
fokozott denzitású képlet. ( Letört csontdarab? meszes góc az izom 
tapadásánál?).A vállízület arthroticus. 



KÓRTÖRTÉNET…..

Dátum: 2020.04.21: Sántikál a j.h. lábára. Jobb térdízület kitelt, nyújtásra 
fájdalmas. Fióktünet nem igazolható. Térd, váll UH javasolt! 

2020.05.26: Kíméli a j.h. lábát. Rimadylt szed. Jobb térdízület kitelt, 
burkolt. Nem fájdalmas manipulációra, Schublade-. 

Dr. Biksi Otília UH lelete: inhomogén a lateralis meniscus, a M. ext. dig. 
longum ina echodúsabb. Krónikus ízületi gyulladás.

TPLO javasolt!



TPLO

2020.06.20: Intraoperatív kép: Régi keletű, részleges (kb. 90%-os) 
EKSZ szakadás. Meniscusok épek. Térdizület arthroticus.

2020. 09. 01: A térdízület reakciómentes, jól használja a végtagot, a 
válla sem fájdalmas.



KÖNYÖKÍZÜLET

FCP: Álló helyzetben is vizsgáljuk- felváltva 
hajlítás

Hajlításra, nyújtásra, rotációra fájdalom

Campbell teszt

UAP: hyperexstensio, effusio

IOHC- fizikálisan többnyire nem fáj. Esetleg hyperexstensioban



Ízület Normális PROM Végpontot 
meghatározó izom Flexibilitás teszt

Könyök

Hajlítás 
25-36 fok Triceps caput longum Váll nyújtás, könyök 

hajlítás

Nyújtás
155-165 fok Biceps brachii Váll hajlítás, könyök 

nyújtás



FLEXOR ENTHESIOPATHIA

Flexor enthesiopathia ( flex. dig. sf.)

Carpus nyújtása mellett könyök 
hajlítás ( RTG)



RUIN RADIOULNARIS ISCHAENIAS NECROSIS

Fájdalmas 
pronatio, 
supinatio

RTG



A LÁBVÉGEK

Kevés lágyszöveti fedettség

Az itt futó szalagok  izmainak eredése távol van, sok ízület fölött 
futnak- PROM vizsgálata hajlított térd mellett!

Az elváltozás nem mindig itt van!

Trauma esetén többnyire IV/IV-es sántaság



Ízület Normális 
PROM Végpontot meghatározó izom Flexibilitás teszt

Carpus

Hajlítás 
32-34 fok

Ext. dig. communis et lateralis
Könyök nyújtás, 

carpus hajlítás, ujjak 
hajlítása

Ext. carpi radialis Könyök nyújtás, 
carpus hajlítás

Nyújtás
155-165 fok

Flexor carpi radialis Carpus nyújtás

Flexor carpi ulnaris (caput humerale) Könyök hajlítás, 
carpus nyújtás



Ízület Normális 
PROM

Végpontot 
meghatározó izom Flexibilitás teszt

Ujjak

Hajlítás 
? fok Flexor dig. sf. Könyök hajlítás, carpus nyújtás, proximalis 

interphalangealis ízületek nyújtása

Nyújtás
? fok Fexor dig. prof. Könyök hajlítás, carpus nyújtás, distalis 

interphalangealis ízületek nyújtása



Ízület Normális 
PROM

Végpontot 
meghatározó izom Flexibilitás teszt

Tarsus

Hajlítás 
30-39 fok Gastrocnemius Térd nyújtás, csánk hajlítás

Nyújtás
149-164 fok

Ext. dig. longum Térd hajlítás, csánkés ujjak hajlítása 
nyújtás, 

Tibialis cranialis Csánk hajlítás



Ízület Normális 
PROM

Végpontot 
meghatározó izom Flexibilitás teszt

Ujjak

Hajlítás 
? fok Ext. dig. longum Térd hajlítás, csánk nyújtás, distalis 

interphalanhealis ízület hajlítás

Nyújtás
? fok

Flexor dig. sf Csánk hajlítás, proximalis interphalangealis 
ízület nyújtás

Flexor dig. prof. Csánk hajlítás, distalis interphalangealis ízület 
nyújtás



PUPI

Középkorú dagadt tacskószerű….

J.e. láb fájdalom

A j. könyökízülettől cranialisan 2-3 cm-es mastocytoma (cytológia)

Vállízület nyújtásra kifejezetten fájdalmas

Diszkrét arthrosis a vállízületben





Megyeri Str 53
Budapest
1044
Hungary

A C1-Th4 gerincoszlop-szakaszról, a myelonról és a plexus brachialis területéről sagittalis T2 FSE, dorsalis T2
FSE_fs, transversalis T2 FSE, sagittalis PD Prop _fs, transversalis T1 FSE, valamint postcontrast transversalis T1
FSE szekvencia készült. A vizsgálat GE 1,5 T berendezéssel készült.
 
A vizsgált szakaszon az intervertebralis porckorongok T2 súlyozott szekvencián normális jelintenzitásúak, alakjuk
megtartott.
 
A vizsgált szakaszon a gerincoszlop lefutása szabályos, a myelon szerkezete megtartott, kóros jelintenzitás-
változás, myelonkompresszió nem látható. A plexus brachialis területén kóros elváltozás nem látható.
 
A könyökízületbe terjedően, a könyökízülettől proximalisan mérve körülbelül 45 mm hosszan megfigyelhetően,
szabálytalan alakban, a humerust medialis és lateralis irányból is körülölelve, nagyobbrészt a m. triceps caput
laterale területén helyeződő, T2 súlyozott szekvencián fokozott jelintenzitású, heterogén szerkezetű képlet látható,
ami T1 súlyozott szekvencián közepes jelintenzitású, kontrasztanyagot kifejezett mértékben, heterogén módon
halmoz.
 
A jobb oldali axillaris nyirokcsomó körülbelül 22 x 7 x 13 mm nagyságú, szabályos alakú, homogén szerkezetű, T2
súlyozott szekvencián normális jelintenzitású.
 
Összegzés:
 
1.     Szoliter térfoglaló képlet a jobb oldali könyökízületbe terjedően.
2.     Negatív plexus brachialis, és C1-Th4 gerincoszlop-szakasz.
 
Budapest, 2022. augusztus 8.
 
dr. Kerekes Zoltán, dr Zsámbéki Eszter
 
Aláírta:dr. Zoltan Kerekes, DVM 
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Vizsgálat leírása: Nyaki gerinc+plexus
Vizsgálat dátuma: 2022. 07. 28.
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Rengeteg információt nyerhetünk a fizikális vizsgálattal

A röntgen mellé az ultrahang, MRI, CT is felsorakozik

Az utókezelés fontos!

Pontosabb diagnózis- jobban gyógyuló beteg, elégedettebb ügyfél



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


