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1. BEVEZETÉS
A patahenger-szindrómát (podotrochlosis) több, mint 200 évvel ezelőtt diagnosztizálták
először klinikai vizsgálatokkal, a patológiás elváltozások meghatározására pedig elsőként 1701ben került sor. A tünetcsoport, amely jellemzi a betegség klinikai megjelenését, ebből is
láthatóan már régóta foglalkoztatja az állatorvostudományt. A klinikai tüneteket megelőzően,
látványos szimptomatikus morfológiai elváltozások nélkül, alattomosan súlyosbodnak a
patahenger területén a degeneratív elváltozások, amelyek eredményeként az állat eleinte
intermittáló, majd egyre állandósuló, megterhelési típusú sántaságot mutat, és gyakorlatilag
használhatatlanná válik. Ezt elkerülendő, már honfoglaló őseink is tettek megelőző lépéseket.
Vastag, akár többrétegű bivalybőr papucsot vagy patkóalátétet használtak a talpi szaru
védelmének érdekében, ha nagyon kemény, sziklás talajon haladtak keresztül.
A lótartás az elmúlt 200 évben, különösen a XX. században nagyfokú átalakuláson ment
keresztül. Ennek során a ló, elsősorban a fejlett országokban gazdasági haszonállatból
kedvtelésből tartott sport- és hobbiállattá vált. Az állatok egyedi értéke az egekbe szökött és
ennek függvényében változtak az állategészségügy irányában megmutatkozó igények is. Mivel a
patahenger-szindróma különböző stádiumai a versenylovak bő két-harmadát érintik, így nem
csoda, hogy minden rendelkezésre álló diagnosztikai módszert elsőként alkalmaztak a betegség
kóroktanának, etiopatológiájának kutatásában, a minél célzottabb terápia kidolgozására
törekedve.
Bár napjainkban rendkívül fejlett képalkotó eljárások állnak rendelkezésre, a precízen
elvégzett fizikális vizsgálat /megtekintés; felvezetéses vizsgálat; provokációs próbák: ízületi
flexiók, extenziók; pallópróba; ékpróba; patakutató fogóval történő vizsgálat/ és a diagnosztikai
érzéstelenítés fontossága nem csökkent. A nem-invazív képalkotók megjelenésével lehetővé vált
a patahenger területének egyre részletgazdagabb vizsgálata, illetve számtalan kutatóprogram
indult a kiváltó okok meghatározására és a már meglévő elváltozások klasszifikálására. Ezen
kutatások közepette kidolgozásra került egy röntgen-vizsgálati protokoll, amellyel elsősorban a
csontszövetet, kisebb mértékben a lágyszöveteket érintő elváltozások ábrázolhatók. A radiológiai
kontrasztanyagok megjelenésével, illetve az angiográfia alkalmazásával tovább finomodtak a
diagnosztikai lehetőségek. Az ultrahang megjelenése lehetőséget nyújtott a lágyszöveti
struktúrák jóval precízebb vizsgálatára, de a pata sajátos anatómiája és szöveti összetétele miatt
nehezen interpretálható a kapott kép. A szcintigráfia segítségével lehetőség nyílott a kis
metabolikus aktivitáskülönbséget mutató szöveti régiók elkülönítésére, de az eredmény
viszonylag gyakran volt tévesen pozitív. A computer tomográfia /CT/ tette lehetővé először a
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régióról készült felvételeken a 3D képalkotást. Különösen a csontszövetről kapott kép volt
informatív, de a lágyszöveti elváltozások interpretálása terén is látványos volt a különbség a
hagyományos röntgentechnikával készült felvételekhez képest.
A mágneses rezonanciás képalkotás /MRI/ tette lehetővé elsőként, hogy mind a normál
anatómiai képletekről, mind a bennük kialakult kóros elváltozásokról - csont és lágyszövet
esetén is - azonos időben kontrasztos, informatív és a vizsgált területek pontos lokalizációját
lehetővé tevő dokumentáció készüljön. Eleinte az MR berendezésekben csak kadaver lábakat
vizsgáltak. A nyitott MR berendezések megjelenésével lehetőség nyílt in vivo végtag, nyak,
koponya vizsgálatokra. A különböző kutatócsoportok csaknem mindegyike felnőtt állatok
végtagjait tette „nagyító” alá, mind normál anatómiai és szövettani, mind patológiai
szempontból, de igen kevés figyelmet fordítottak a növendék állatok végtagjainak vizsgálatára.
Ismert tény, hogy a genetikai háttér mellett a felnevelés körülményei is rendkívül meghatározóak
a normál csont- és lágyszöveti struktúrák kialakulásához. Ennek következtében feltétlenül
indokolt a szopós és növendékcsikók minél részletgazdagabb végtagvizsgálata. Mindkét modern
képalkotó eljárás használatát nehezítette azonban, hogy csak általános anesztéziában lehetett
alkalmazni. Napjainkban olyan dedikált végtag MR berendezések fejlesztése van folyamatban,
amelyekkel álló helyzetben lesz lehetőség a diagnosztikai eljárás alkalmazására.
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2. CÉLKITŰZÉSEK
1.

A patahenger vizsgálatára alkalmas mérési metodika kiválasztása, amely segítségével mind
a csont, mind a porc és a lágyszövetek gyorsan, és részletgazdagon vizsgálhatók.

2.

Az 1. pontban meghatározott mérési metodika alkalmazhatóságának összehasonlító
vizsgálata felnőtt lovak és újszülött csikók esetében.

3.

A nyírcsont MR morfológiájának szövettani és immunhisztokémiai összehasonlító
vizsgálata felnőtt lovak és újszülött csikók esetében.

4.

A nyírcsont kvantitatív morfológiai vizsgálata MRI-vel felnőtt állatokon.

5.

A patahenger területén kialakuló degeneratív elváltozások vizsgálata MRI-vel.
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
A patahenger-szindróma a 4-15 éves kor közötti lovak egyik leggyakoribb, elsősorban az
elülső végtagon előforduló, intermittáló sántaságot okozó betegsége (1, 36, 65, 82), amelynek
során az elváltozások a nyírcsontban, illetve az azt rögzítő szalagokban, a mély ujjhajlító ínban
és a bursa podotrochlearisban jönnek létre (90). Úgy becsülik, hogy az elülső végtagra
korlátozódó krónikus sántaságok 1/3-ért ez a betegség felelős (13). A kórforma gyakori az angol
telivérek és a kemény tréning alatt tartott sportlovak között, míg kifejezetten ritkán kerül
diagnosztizálásra pónik és arab telivérek esetében (36). Noha hátulsó végtagon is leírták már a
patahenger-szindróma során kialakuló elváltozásokat, klinikai tüneteket csak ritkán figyeltek
meg. A betegség kialakulásának hátterében örökletes prediszpozíciót is sejtenek, amely
feltehetőleg összefügg az állat rossz konstitúciójával (41). Olyan faktorok, mint a rossz
konformáció, a pata alakjának eredendően meglévő aránytalanságai, nem megfelelő
pataszabályozás illetve patkolás, vagy a rendszeresen kemény talajon végzett intenzív munka
mind gyorsítja az elváltozások kialakulását (49, 65, 80). A betegség, mint az előbb leírtakból is
kiderül: multifaktoriális, azaz a kórok pontosan nem ismert.
3.1 Anatómia
A patahenger alkotásában a következő anatómiai képletek vesznek részt: nyírcsont /os
sesamoideum distale/, bursa podotrochlearis, ligamentum sesamoideum distale impar, ligg.
sesamoidea collateralia, mély ujjhajlító ín /tendo musculi flexoris digitalis profundi/ (1-2. ábra).
A különböző diagnosztikai eljárások célpontjául szolgáló nyírcsont szerves egységet képez a
patacsonttal, amelynek linea semilunarisával határolt facies flexoriájához cranialisan, a
sesamcsont facies flexoriájának margo distalisa felett lévő szalaggödörből eredő, kifejezetten
rugalmatlan lig. sesamoideum distale impar rögzíti. A rugalmatlan és rendkívül erős szalagnak,
illetve a nyírcsont-patacsonti ízületi felszín alakjának köszönhetően a mély ujjhajlító ín és a
patacsont facies flexoriája által bezárt szög gyakorlatilag nem változik a mozgás során,
kiküszöbölve ezzel a mély ujjhajlító ín, nyírcsonti tapadási területére eső nyíróerők fokozódása
okozta stresszt. A patacsont és a nyírcsont egy egységes proximalis ízületi felszínt képez a
pártacsont /os coronale/ distalis ízületi felszínének irányába. A nyírcsont függesztő szalagja a
ligg. sesamoidea collateralia a margo proximalis medialis és lateralis végeiről ered és kötegei a
distalis sesamcsontot a patacsonthoz, a pataporc medialis oldalához, a pártacsont és a csüdcsont
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distalis szalaggödreihez rögzítik. A nyírcsontnak a patacsont és pártacsont felé tekintő ízületi
felületeit hyalin-porc, míg facies flexoriáját rostos-porc /cartilago fibrosa/ borítja.

Vagina syn.tendineum mm.flexorum dig.manus
A csüdízület recessus palmarisa
Tendo musc.ext.dig.communis

Os sesamoideum proximale
Lig. Sesamoideum rectum

A pártaízület dorsalis recessusa

Tendo musc.flex.dig.superficialis
Tendo musc.flex.dig.profundus

A pataízület dorsalis recessusa
Vagina syn.tendineum mm.flexorum dig.manus alsó határa
Bursa podotrochlearis
Os sessamoideum distale
Pars torica pulvinis digitalis

‘T’-szalag
Lig. Sesamoideum distale /L-impar/

1.ábra: Ló elülső lábvégének parasagittalis metszete

(Stashak T. S. 66 )

Ez utóbbi felszín alatt halad át a mély ujjhajlító izom ina, amely a lig. impar alatt szintén a
patacsont facies flexoriáján tapad. A nyírcsont és a mély ujjhajlító ín között található a bursa
podotrochlearis. A bursa és a pataízület ürege nem közlekedik egymással. A pataízület palmaris
recessusát a nyálkatömlőtől a nyírcsont margo proximalisán eredő és a pártacsont palmarodistalis felszínén tapadó T-ligamentum határolja (1-2. ábra).

Lateralis
oldal

7
5
4

6

5

1
2

4

3
Hegyfali
szaru
2. ábra: A pataízület és rögzítő szalagjainak ábrája proximalis nézetből, a pártacsont eltávolítását követően. (7
napos csikó bal elülső végtag) 1: a nyírcsont pártacsont felé tekintő ízületi felszíne (facies articularis); 2: a patacsont
pártacsont felé tekintő ízületi felszíne; 3. a közös ujjnyújtó ín tapadásának helye a patacsont processus
extensoriusán; 4: a pataízület kollaterális szalagjai (lig. collaterale laterale et mediale); 5: a nyírcsont kollaterális
függesztő szalagjai (lig. sesamoideum collaterale laterale et mediale); 6: T-szalag; 7: mély ujjhajlító ín (tendo musc.
flex. dig. prof.)
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Mivel a patahenger területén kialakuló degeneratív elváltozások egy része szoros
összefüggésben áll a terület angio-architektúrájával, így indokolt annak rövid bemutatása. A
nyírcsonthoz egy proximalis és egy distalis artériás plexus szállítja a vért. A proximalis plexus az
a. digitalis lateralis et medialis-ból eredő ramus palmaris phalangis media adta a. proximalisból,
míg a distalis plexus az a. digitalis lateralis et medialis-ból eredő ramus navicularis distalis adta
a. distalisokból táplálkozik (3-4. ábra) (54). Ahhoz, hogy radiológiailag látható degeneratív
elváltozás alakuljon ki a nyírcsontban (pl. subchondralis cysta) legalább kettő a. proximalis vagy
a. distalis ágnak kell elzáródnia (55) (5-6. ábra).
1
4
6
7

8

9
10
3
5
2

3. ábra: A normál nyírcsont angio-architektúrája latero-medialis nézetből. 1: ramus palmaris phalangis media; 2:
ramus navicularis distalis; 3: arteria distalis; 4: arteria proximalis; 5: Lig. sesamoideum distale (L-impar); 6: Lig.
sesamoideum collaterale; 7: bursa podotrochlearis; 8: tendo musculus flex. dig. profundus; 9: synovialis fossa; 10:
foramen nutritium
(Rijkenhuizen ABM, 54)

1
2
5
7

8
6
4
3

4. ábra: A normál nyírcsont angio-architektúrája dorso-palmaris nézetből. 1: arteria digitalis; 2: ramus palmaris
phalangis media; 3: ramus navicularis distalis; 4: arteria distalis; 5: arteria proximalis; 6: plexus distalis; 7: plexus
proximalis; 8: arteria navicularis
(Rijkenhuizen ABM, 54)
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5. ábra: Subchondralis cystát tartalmazó nyírcsont angio-architektúrája latero-medialis nézetből. 2: ramus palmaris
phalangis media; 3: ramus navicularis distalis; 5: arteria distalis; 6: arteria proximalis; 9: Lig. sesamoideum distale
(L-impar); 10: Lig. sesamoideum collaterale; 11: bursa podotrochlearis; 12: tendo musculus flex. dig. profundus; 13:
arteria navicularis; 14: arteria proximalis, illetve distalis ágak elzáródása következtében kialakult cysta
(Rijkenhuizen ABM, 55)

6. ábra: A nyírcsont degenerálódott angio-architektúrája dorso-palmaris nézetből. Fekete kör: a szaggatott vonallal
jelőlt erek degenerálódtak, illetve hiányoznak, de a körülöttük levő kitágult foramen nutritium megtalálható
(Rijkenhuizen ABM, 55)

3.2 Etiológia
A két vezető hipotézis közül az egyik szerint a betegség hátterében angiológiai, míg a
másik nézet szerint elsősorban biomechanikai okok állnak (35).
Az előbbi nézetet vallók véleménye az, hogy a patahenger területét ellátó érhálózatban
létrejövő perfúzió-csökkenés, vagy egyes erek teljes okklúziója jelentősen hozzájárul a betegség
kifejlődéséhez (13, 14, 35). Az ok tehát a nyírcsontban futó artériák, arteriolák trombózisa, az a.
digitalis lateralis et medialis részleges vagy teljes okklúziója a csüd - illetve pártatájékon, illetve
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a distalis artériás plexust ellátó erek atherosclerosisa következtében kialakuló ischaemia (25, 38).
A teória bizonyítására számos kísérletet végeztek. Lekötötték az a. digitalis palmaris medialist
(63), másik esetben bilaterálisan elzárták az a. digitalis palmarisokat (38, 57), kétoldali
neurektómiát végeztek és ugyanazon állatban lekötötték az a. digitalisokat (62), illetve vizsgálták
a kialakuló elváltozásokat a ramus navicularis distalis embolizációját követően (53). Olyan
maradandó klinikai, illetve radiológiai elváltozásokat, amelyek jellemzőek a patahengerszindrómára, egyik eljárással sem tudtak meggyőzően előidézni. Voltak olyan kísérletek is,
amelyek még inkább megingatták az angiológiai elméletet. A betegségben szenvedő állatok
esetében fluoreszkáló markerek és mikroradiográfia alkalmazásával a nyírcsontban fokozott
csontátépülést és vaszkularizációt mutattak ki (38, 44). A fokozott vaszkularizáció hátterében
egyrészről az aktív arteriás hiperémia, másrészről a kialakuló vénás pangás áll, amely jelenséget
elsősorban a facies flexoria subchondralis csontlemeze alatt lehet megfigyelni. A kialakuló vénás
pangás következtében a csontvelői intravazális nyomás fokozódik, amely fájdalomérzetet
indukál (49, 67).
A biomechanikai okokat előtérbe helyezők véleménye szerint a nyírcsontban kialakuló
degeneratív elváltozások hátterében a sesamcsontot és annak függesztő szalagrendszerét érő
mechanikai stresszfaktorok állnak (3, 35, 44, 49, 71). A teherviselés során a mély ujjhajlító ín
felől érkező kompresszió hatására a nyírcsont cranialis, illetve dorsalis irányba nekinyomul a
patacsont, illetve a pártacsont ízületi felületeinek. Lassú ügetésben a mély ujjhajlító ín által a
nyírcsontra kifejtett maximális kompressziós erő: 0,77 x az állat testtömege (ttkg), amely az állás
közbeni terhelés időintervallumának 65-70%-ig tart. A nyírcsontot rögzítő szalagokra a
legnagyobb húzóerők a súlyeltolás fázisában nehezednek. Ha a csüdtengely hátrafelé megtört
(hosszú hegyfal-aláfutó sarok esetén), a szalagokra folyamatosan fokozott húzóerő, a nyírcsontra
pedig megnövekedett kompresszió hat (3, 35). Hasonló negatív hatással bírnak a következő
faktorok is: elhízás, túl kicsi pata, meredek csüd, szabálytalan pata, kemény talajon végzett
intenzív

munka.

Az

előbbiekben

felsorolt

anomáliák

gyakran

vezetnek

insertios

desmopathiákhoz elsősorban a lig. sesamoideum distale impar, másodsorban a ligg.
sesamoideum collaterale mediale et laterale területén (75). A szabályos patával, ujjtengellyel és
konformációval rendelkező lovak jelentős részénél a patahengert alkotó szöveteket érő tenziós és
kompressziós erők a fiziológiás határérték alatt vannak. Kis fokú rendellenesség esetén a
szervezet hosszú időn át képes a kompenzációra (mérsékelt csontátépülés klinikai és radiológiai
elváltozások nélkül). Ha azonban súlyos fokú végtagállási, illetve konstitúciós rendellenességek
állnak fenn, a szervezet regeneráló mechanizmusai már nem képesek helyreállítani a kóros
mértékű tenziós és kompressziós erők által indukált degeneratív elváltozásokat, amelyek
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elsősorban a nyírcsont facies flexoriájának distalis 1/3-át borító cartilago fibrosában (rostos
porc), subchondralis csontlemezében és az alatta lévő velőüregben alakulnak ki. Ezek a
mikroszkópikus elváltozások a következőek: eróziók a nyírcsont cartilago fibrosájának felszínén,
sclerosis a subchondralis csontlemezben, osteolyticus területek megjelenése, adhézió kialakulása
a degenerálódott subchondralis csontlemez és a bursa szemben lévő fala között, ödéma, vénás
pangás és fibrózis a csontvelőben (47, 49). Patahenger-szindrómában szenvedő lovak
nyírcsontjának és mély ujjhajlító inának elektronmikroszkópos vizsgálata során a kollagénrostok
szétesését és a rostos porc mikrofraktúráltságát figyelték meg. Mindkét elváltozás az ismételt
mikrotraumákra adott konstans válasznak bizonyult (21, 88). Szövettani vizsgálatokkal a
patacsont és a nyírcsont ízületi felületeit borító porcon, a lig. sesamoideum distale imparban és a
mély ujjhajlító ínban úgynevezett kiemelten stresszérzékeny területeket találtak, amelyek
kimutathatóak voltak a stressz hatására szekretált proteoglikánok safranin-O megkötése révén
(6). Stressz hatására a degenerálódó rostos porcban csökken a safranin-O kötőképesség, míg a Limparban és a mély ujjhajlító ínban a kor előrehaladtával fokozódott a kollagén reagens felvétele
(3, 68). Egy másik kutatás során podotrochlosisban szenvedő és egészséges állatok szövettani
vizsgálatai kimutatták, hogy a beteg egyedek esetében a L-imparban és a mély ujjhajlító ínban
fokozottabb a safranin-O kötő képesség, mint a klinikailag tünetmentes állatoknál (3, 68).
Degeneratív ízületgyulladásban szenvedő betegeknél intraosseus venográfia alkalmazásával
megállapították,

hogy

a

degeneratív

elváltozásokat

tartalmazó

ízületi

felszín

alatti

csontvelőterület vénás visszaáramlása csökkent, és a fájdalomérzet összefügg a subchondralis
spongiosában lévő kitágult erekkel (49). Ha a csontvelői intravazális nyomás meghaladja a 40
Hgmm-t, akkor a beteg még pihentetett végtag esetén is fájdalmat jelez. Patahengergyulladásban szenvedő állatokon végzett hasonló vizsgálat megállapította, hogy a nyírcsont
csontvelőjében a nyomás akár az 50 Hgmm-t is meghaladhatja, amely érték magasabb, mint az
egészséges kontroll csoportnál mértek (47, 67). Mindezek alapján logikusnak tűnik, hogy a
nyírcsontból eredő fájdalomért a csontvelőben kialakuló fibrózis miatti vénás pangás felel.
A patahenger alkotásában résztvevő, a nyírcsontot rögzítő szalagokból és a mély ujjhajlító
ínból eredő fájdalomérzet a következőkkel magyarázható: A nyírcsont margo proximalisán és
distalisán kialakuló entheseophyta képződést már sokan dokumentálták (35, 65). A nyírcsont
margo distalisa mentén radiológiailag szakításos törésnek detektálható elváltozás lehet tényleges
törés, illetve körülírt entheseophyta képződés (83), mely utóbbi a szalag csonton lévő tapadási
területének gyulladása, vagy arról történő leszakadása esetén alakul ki. Általánosan elfogadott,
hogy ezen sérült területeken zajló aktív regenerációs folyamatok során fájdalomérzet keletkezik,
amely oldódik a teljes gyógyulást követően. Van azonban egy fontos klinikai tény, ami kissé
9

beárnyékolja ez utóbbi teóriát is: lovak lehetnek sántaságmentesek úgy, hogy képalkotó
diagnosztikával patahenger-gyulladás igazolható, és ennek az ellenkezője is fennáll. Az
eddigiekben leírt folyamatok eredményeként, a kialakult elváltozások klasszifikációja a
következő (7. ábra) (64):
1. A nyírcsont margo distalisa mentén elhelyezkedő foramina nutritiák malformációi.
2. Subchondralis cysta.
3. A nyírcsont margo proximalisa és distalisa mentén kialakuló entheseophyta képződés,
illetve a flexor cortex hasonló irányú elongációja.
4. Elváltozások a nyírcsont facies flexoriája alatt lévő cortexben.
5. A nyírcsont facies flexoriájának felszínén kialakuló körülírt kalcifikálódás (31).
6. A lig. imparban található chip fraktúra, illetve osteophyta képződés (50, 83).
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7. ábra: A nyírcsont sematikus ábrája A: dorsoproximalis-palmarodistalis oblique (DPr-PaDiO) és B:
palmaroproximal-palmarodistal oblique (PaPr-PaDiO) nézetből. Az ábrák a patahenger-szindróma során kialakuló
elváltozás-típusokat mutatják be. 1: a nyírcsont margo distalisa mentén kialakuló chip-fraktúra, a nyírcsonton
kialakuló konkáv alakváltozással; 2: flexor cortex defekt; 3: „nyalóka” alakú synoviális fossák; 4: kúp alakú
synovials fossa a nyírcsont szárnyán, a margo distalis mentén; 5: a margo proximalis mentén kialakuló
entheseophyta képződés; 6: a facies flexoria alatti megvastagodott subchondralis csontlemez
(Smith BP, 64)

3.3 Tünetek
A patahenger-szindrómában szenvedő lovak az esetek nagy részében progresszív,
krónikus uni- vagy bilateralis elülső végtag sántaságot mutatnak (65). A lovak az akut tüneteket
vagy csak az egyik, vagy a két elülső lábon felváltva mutatják (89). Hosszú ideje fennálló
sántaság esetén gyakran figyelhető meg a végtagot nyújtó izmok atrófiája (65). A pata alakjának
bizonyos eltérései gyakran összefüggésben állnak a betegséggel. Ilyenek például az alacsony, az
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aláfutó vagy a szűk sarok hátrafelé megtört ujjtengellyel társulva. A pata lehet szűk sarokkal,
meredek hegyfallal, hordozószélben szűk állással rendelkező, ami általában az adott láb
kímélőbb használatának az eredménye, és ilyen esetekben gyakran diagnosztizálható állandó
jellegű, enyhe fokú, megterhelési típusú sántaság. Az igazoltan patahenger-szindrómával terhelt
állatok 80-90% -nál látható, hogy a beteg végtag patája szűkebb, meredekebb, mint az ellenoldali
(38, 89). Lépésben és ügetésben a beteg állatok talajfogáskor először a hegyfali hordozószélt
terhelik, és gyakrabban botlanak. Egy tanulmány szerint az előbbi esetben leírt talajfogást a
vizsgált állatok 96,7 %-nál igazolták (38). Bilateralis patahenger-szindróma esetén az állatok
általában mindkét elülső lábukkal rövidebbet lépnek, és nyakukat, illetve fejüket igyekeznek
mereven tartani. A tulajdonosok gyakran vállsántaságra gyanakodnak emiatt. Ilyen esetekben
körön mozgatva az állat a belső lábra mutat megterhelési típusú sántaságot, és fejét, illetve
nyakát igyekszik a kör külső ívén tartani, ezzel is csökkentve a beteg végtagra eső terhelést.
3.4 Klinikai vizsgálatok
A klinikai vizsgálatok két nagy csoportra bonthatók: 1. fizikális; 2. műszeres
diagnosztikai. Ez utóbbinak az elmúlt néhány évben való látványos fejlődése ellenére a precízen
elvégzett fizikális vizsgálat mit sem vesztett fontosságából.
3.4.1 Fizikális vizsgálatok
Megtekintés, tapintás, megvezetés: Ennek során keressük a „Tünetek” című fejezetben leírt
elváltozások meglétét, illetve vizsgáljuk az állatot mozgás közben. Először mindig lépésben,
majd ügetésben egyenes vonalon, ezt követően futószárral nagykörön, majd csak lépésben
kiskörön. A vizsgálatokat ajánlott mind puha, mind kemény talajon elvégezni. A kemény talaj
által okozott stressz fokozza a sántaságot. Ilyenkor enyhétől a súlyos fokúig terjedő,
megterhelési típusú, bilaterális rendellenesség esetén végtagváltó sántaságot tapasztalunk,
sokszor csökkent pataízületi átlépéssel.
Patakutató fogó: A vizsgálatokat mindig bilaterálisan kell elvégezni. Először a talpi szarut kell
szisztematikusan átvizsgálni. Azok az állatok, amelyek a hegyfali hordozószélt teszik le először
a talajfogás során, gyakran jeleznek fájdalmat a talptest területén a nyír csúcsa előtt. Ezt
követően a medialis és lateralis nyírbarázdákba harántirányban illesztve a patakutató fogót,
vizsgáljuk a mély ujjhajlító ín fájdalmasságát, majd a középső nyírbarázdába illesztett fogóval a
bursa podotrochlearis, illetve a sarok fali szarujának kompressziójával a sejtes nyír területét (65).
A nyír cranialis 1/3-nak területén patakutató fogóval kiváltott fájdalom az esetek jelentős
részében a subchondralis csontlemezből, illetve a mély ujjhajlító ín patacsonti tapadási
területéről származik (70).
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Provokációs próbák: A betegségben szenvedő állatok elülső végtagjain elvégzett ujjhajlítási
próbák nagy számban mutattak pozitív eredményt, fokozva a sántaságot (89).
Palló próba: Ezzel a módszerrel a pataízület extrém hiperextenzióját érjük el, amelynek során a
nyírcsontot a mély ujjhajlító ín, a patacsont és a pártacsont vele ízesülő felszíneihez nyomja,
illetve függesztő szalagjaira jelentős húzóerők hatnak.
Ékpróbák: Ennek a próbának két típusa van (80). Az egyik esetben a nyír palmaris 2/3-a alá egy
keményfából készült éket helyeznek, és az állatot az ellenoldali végtag felemelésével 60
másodpercre a vizsgálandó végtaggal az ékre állítják. Sántaságfokozódás esetén bursitis a
feltételezhető diagnózis. A másik lehetőség nagyban hasonlít a palló próbára. Ekkor egy 45˚ éket
helyezünk a teljes talp alá úgy, hogy hyperextenziót eredményezzen. Ebben az esetben is 60
másodpercig provokáljuk a vizsgált területet. Pozitív eredmény esetén a feltételezhető diagnózis
tendinitis a mély ujjhajlító ínban és/vagy desmitis a függesztő szalagrendszerben. A próba
specificitása 26-42% között változik (81).
Diagnosztikai érzéstelenítés: Mélyvoláris érzéstelenítés esetén a n. digitalis lat. et med. ramus
palmarisa által innervált területet érzéstelenítjük 3-3 ml perineurálisan beadott 2%-os
lidocainnal. Egy kutatás során azonban azt igazolták, hogy a lidocain befecskendezését követően
15 perccel a kísérletesen kiváltott pataízületi synovitis okozta sántaság jelentősen csökkent (32).
Ennél specifikusabb a n. digitalis lat. et med. ramus palmarisából eredő ramus pulvinus
érzéstelenítése a pataporcok medialis oldalán 1-1,5 cm mélyen beadott 1,5 ml 2%-os lidocain
oldattal. Ezzel a módszerrel azonban a sarokvánkosok területéről, illetve a sejtes nyírból eredő
fájdalomérzet is megszűntethető. A ramus pulvinus perineurális anesztéziáját 4-5 perccel
követően lidocaint fecskendezve a pataízületbe az előbb említett hátrányok jelentősen
kiküszöbölhetőek. A perineurális érzéstelenítésnél leírtak érvényesek az intraarticularis
érzéstelenítésre is (4, 6, 22, 48).
3.4.2 Műszeres diagnosztikai vizsgálatok
Hagyományos radiológiai vizsgálat: A betegség etiológiájáról szóló fejezet végén lévő hat
pontos klasszifikációban leírt elváltozások rutin jellegű vizsgálata napjainkban is hagyományos,
illetve az egyre szélesebb körben elterjedő digitális röntgentechnikával történik. Az egzakt
vizsgálathoz legalább háromirányú felvételezésre van szükség: dorso-palmaris (DP) 60˚
(oxspring), lateromedialis (LM), palmaroproximalis-palmarodistalis oblique (tangenciális) (66).
A nyírcsont margo distalisa mentén elhelyezkedő foramina nutritiak malformációi leginkább a
DP felvételen láthatóak, de a betegségben szenvedő állatok mindössze 40%-nál jelentkeztek,
viszont egészséges állatok 11%-nál is megfigyelhetőek voltak (31). A subchondralis cysták,
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amelyek kialakulásukat tekintve összefüggésben állnak a vérellátási anomáliákkal, már
kifejezetten szignifikáns radiológiai elváltozások (66). A flexor cortex proximalis, illetve distalis
elongációja nem szimptomatikus elváltozás, mivel normál esetben is megfigyelhető a vizsgált
állatok 55%-nál proximalis, 30%-nál distalis irányú megnyúlás (31). A nyírcsont margo
proximalisa és distalisa mentén kialakuló entheseophyta képződés radiológiailag jól ábrázolódik,
és aktív stádiumában a fájdalom egyik forrása lehet (66). A nyírcsont facies flexoriája alatt lévő
cortexben kialakuló elváltozások gyakran figyelhetők meg más degeneratív elváltozásokkal
együtt pl.: a csontvelőben kialakuló sclerosis, a flexor cortex megvastagodása, a kortikális és
medulláris területek denzitás-különbségének csökkenése. A cortexben kialakuló elváltozások a
lovak kevesebb, mint 1%-ban állapíthatóak meg, viszont jelenlétük esetén szimptomatikusak
(66). A nyírcsont facies flexoriájának felszínén kialakuló körülírt calcifikálódás meglehetősen
indikatív elváltozás, mivel a beteg állatok 32%-nál megtalálható, de a tüneteket nem mutató
állatoknak csak mindössze 2%-nál (31). Ezen radiológiai tünet megléte felveti a facies flexoria
és a mély ujjhajlító ín közötti adhézió reális lehetőségét. A lig. imparban található chip fraktúra
illetve osteophyta képződés szintén a patahenger-szindróma kialakulásához vezető elváltozások
(49, 80).
Noha a hagyományos radiológia lényeges diagnosztikai eszköz a patahenger-szindróma
megállapításában, a kapott eredmények értékelése során figyelembe kell venni, hogy legalább
40%-os denzitás-különbségnek kell fennállni két szomszédos csontterület között ahhoz, hogy az
elváltozás jól ábrázolódjék (9). Egy tanulmányban 49 patahenger-szindrómával terhelt állat
nyírcsontjának scanning elektronmikroszkópos vizsgálata során súlyos patológiai elváltozásokat
találtak, noha a hagyományos radiológia csak kisfokú rendellenességeket tárt fel (21).
Ultrahang vizsgálat: Az egyre nagyobb felbontóképességű berendezések lehetőséget nyújtanak a
patahenger területének, de sajnos csak a középvonalban, sagittalis síkban végzett vizsgálatára,
amelynek során kapott felvételek az anatómiai viszonyok és a szöveti struktúrák miatt nehezen
interpretálhatók (8, 18, 61).
Navicularis bursographia: A facies flexoriát borító cartilago fibrosában illetve annak felszínén,
és a mély ujjhajlító ínban kialakuló patológiás elváltozások jól ábrázolható meghatározását teszi
lehetővé (82).
Szcintigráfia: A csont metabolikus folyamataiban végbemenő korai elváltozások detektálására
alkalmas eljárás. Kifejezetten hasznos olyan esetekben, amikor a radiológiai eredmény negatív
vagy kétes (58, 76). Hátránya, hogy az anatómiai lokalizáció meglehetősen limitált, illetve
viszonylag gyakori a téves pozitív eredmény (23).
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Computer tomográfia (CT): A computer tomográfia elsősorban a csontszövetben, másodsorban
a lágyszövetben kialakuló elváltozások, a hagyományos radiográfiánál jóval részletesebb
vizsgálatát teszi lehetővé, de általános anesztéziát igényel (60, 74, 77).
Mágneses rezonanciás (MR) képalkotás: Ismert tény, hogy az MRI nem csak az idegrendszer,
illetve a parenchymás szervek, hanem a muszkuloszkeletális rendszer vizsgálatára is alkalmas.
Az ízületi felületeket borító porcban, a szalagokban, az inakban, a csontvelőben lévő
elváltozások túlnyomó többségét szinte csak ezzel a diagnosztikai eljárással lehet kimutatni (pl.:
mikrofraktúra, porcfraktúra, avascularis nekrózis, chondromalacia, csont gyulladásos folyamatai,
korai csontdaganatok). Az alkalmazható MRI mérések változatossága, amelynek következtében
ugyanaz a szövettípus más-más, de jellemző jelintenzitást mutat, a tetszőleges síkban történő
képalkotás és a nagy felbontóképesség együtt a patát alkotó anatómiai képletek egzakt
identifikálását és részletgazdag vizsgálatát is lehetővé teszik úgy, hogy már a rendkívül kis
területre korlátozódó és jelintenzitásbeli különbséget mutató patológiás eltérések is nagy
pontossággal megjeleníthetők (17). Napjainkban a következő, három síkban alkalmazott
szekvenciák terjedtek el leginkább a lovak ortopédiai vizsgálatában: spin echo (SE), fast spin
echo (FSE), gradiens echo (GE), spoiled gradiens echo és inversion recovery. Ezek mindegyike
lehet T1 vagy T2 súlyozott (37). A T1 súlyozott szekvenciával készült felvételeken magas
jelintenzitást mutatnak a gyors T1 relaxációs idővel jellemezhető szövetek: a sárga csontvelő
(csont spongiosa állománya), a nagy mennyiségű zsírszövetet tartalmazó lazarostos kötőszövet
(pars torica pulvinis digitalis), az erekben dús szövetek (pl. corium). A synovia lehet alacsony,
vagy mint az ízületeket borító porc, közepes jelintenzitású. Ezzel szemben a kisebb víztartalmú
szövetek jelintenzitása alacsony: a csont kompakta állománya, a szalagok és az inak. T2
súlyozott szekvencia használatával a folyadékterek rendkívül részletes vizsgálata lehetséges, és
már a kis víztartalom-változást okozó patológiás eltérések is jól megítélhetőek. A T1 súlyozott
szekvenciák tehát jól ábrázolják a vizsgált régió anatómiáját, míg a T2 súlyozott szekvenciák
elsősorban a patológiás elváltozások részletgazdag, kontrasztos megjelenítését teszik lehetővé.
A hagyományos spin echo szekvencia esetében a vizsgálati idő hosszú, ezért élő állaton
való alkalmazása nem praktikus. A fast spin echo szekvenciák már lehetővé teszik a vizsgálati
idő csökkentését úgy, hogy a jel-zaj arány optimális szinten marad. Ez utóbbi szekvenciával az
egyes szövetek kontrasztviszonyai hasonlóak, mint a hagyományos spin echo szekvencia
esetében, kivéve a T2 súlyozott mérés során is magas jelintenzitású zsírszövetet (37).
A gradiens echo szekvenciák rövid mérési idővel rendelkeznek, illetve jól ábrázolják a
vérzések során kialakuló elváltozásokat. Ezen tulajdonságaik következtében a lovak ortopédiai
vizsgálataiban alkalmazásuk ajánlott (37). Hátrányuk, hogy a mérés során a mágneses térben
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bekövetkező inhomogenitások iránti érzékenységük növeli a fémes műtermékek (magnetic
susceptibility artifact) megjelenésének esélyét. A gradiens echo szekvencia jól alkalmazható a
porcszövetben, az inakban és a csontban kialakuló patológiás eltérések diagnosztizálására,
ugyanakkor a spoiled gradient echo jól ábrázolja a porcszövet és a subchondralis csontszövet
morfológiáját, illetve a porcszövet felszínén kialakuló elváltozásokat (39). A zsírelnyomásos T2
súlyozott szekvenciák fokozott diagnosztikai értékkel bírnak a csontban kialakuló fokális
ödémák kimutatására.
A rövid mérési idővel rendelkező inversion recovery szekvenciák rendkívül jól
alkalmazhatók ortopédiai vizsgálatokra. Javítják a T1 típusú kontrasztviszonyokat olyan
szövetekben, ahol a magas jelintenzitású szövettípus elnyomja az alacsonyabb jelintenzitásút pl.:
zsírban dús szövetek, illetve javítják a kontrasztviszonyokat a synovia és az ízületi felszíneket
borító hyalin porc között is.
Az MR képalkotás során is van lehetőség kontrasztanyagok alkalmazására, amelyek
paramagnetikus tulajdonságaiknál fogva jelintenzitásbeli fokozódást eredményeznek abban a
szövetben, ahol felhalmozódtak, javítva ezzel a kontrasztviszonyokat bizonyos szövettípusok
vagy éppen a patológiás elváltozás és környezete között (85).
Humán képalkotó diagnosztikai tevékenységre a gyártók muszkuloszkeletális rendszert
vizsgáló berendezéseket fejlesztettek ki, amelyekkel mind a beteg, mind az orvos szempontjából
kényelmesen végezhető el a vizsgálat. Ezen ún. nyitott mágnesek alkalmasak nagyobb állatok
vizsgálatára is, illetve a jelenleg ló végtagvizsgálat céljára kifejlesztés alatt álló dedikált MR
berendezések alkalmazása során az állat altatása sem lesz szükséges. Ez utóbbi rendkívül fontos,
mivel egy nagy testű élőlényről van szó, ahol a hosszú ideig tartó oldalfekvés az alsó tüdőfél
jelentősen csökkent kapacitása miatt könnyen respirációs acidózist és következményes
posztoperatív rhabdomyolysist idézhet elő még a legkörültekintőbb aneszteziológia esetén is.
3.5 Terápia
Mivel a betegség különböző diagnosztizált stádiumaiban a már kialakult elváltozások
sanatio totalis-a nem lehetséges, ezért a terápiák a további degeneratív folyamatok csökkentésére
és a klinikai tünetmentesség elérésére helyezik a hangsúlyt. A korai stádiumban rendkívül
kisfokú radiológiai lelettel bíró esetekben a kórjóslat kedvező. A terápiás lehetőségek magukban
foglalnak különböző intervallumú pihenő-időszakokat, gyógypatkolást és szabályozást,
konzervatív gyógyszeres kezeléseket, és sebészi beavatkozásokat (65, 78, 80).
A gyógypatkolás és szabályozás során a patahengert alkotó szöveteket érő mechanikai stressz
csökkentése a cél (45). A gyógyszeres konzervatív terápia során széles körben alkalmazottak a
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különböző nem-steroid gyulladáscsökkentők (phenylbutazon, flunixin meglumin, naproxen,
ibuprofen stb.), amelyek a cyclooxigenáz enzim inhibitoraként csökkentik a fájdalmat. A
kortikoszteroidok

(betamethason,

methyl-prednisolon,

triamcinolon)

felhasználása

is

meglehetősen elterjedt, mivel a beadandó kis mennyiségnek köszönhetően jól applikálhatóak
intraarticularisan, illetve intrabursalisan (84). A perifériás szöveti perfúziót fokozó és
antikoagulációs hatással bíró szerek közül az Isoxsuprin hydrochlorid a legelterjedtebb βadrenerg molekula (78). Ritkábban alkalmazott a pentoxifyllin és a propentofyllin (16, 32).
Széles körben elterjedtek az intraartikuláris, és kevésbé az intrabursalisan alkalmazott Nahyaluronat és poliszulfát-glükózaminoglikán porcregenerációt segítő és synovia homeosztázist
fenntartó készítmények. Napjainkban szerencsére már ez utóbbi hatóanyagokat per os adagolható
takarmánykiegészítők formájában is be lehet szerezni. Sebészeti beavatkozás szükségessége
esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: a n. palmaris digitalis neurektómiája, a
ligg. sesamoidea collateralián és a lig. accessorium superioron végzett desmotomia.
Az irodalmi áttekintésből kiderül, hogy egy olyan betegségről van szó, ami a lovak, elsősorban a
sportlovak „népbetegségének” nevezhető. A kórfejlődésre és korai diagnosztizálhatóságra
vonatkozó kutatások jelenlegi, egyik legmodernebb vizsgáló módszere az MRI. Ezt a képalkotó
diagnosztikai módszert idáig kizárólag felnőtt állatokon a szarutokon belüli képletek normál
anatómiájának meghatározására, illetve a patológiás elváltozások identifikálására alkalmazták. A
fejlődésben lévő szövetek folyadékfázisainak a kifejlettől való eltérései ilyen részletgazdag képet
nyújtó vizsgálati módszernél rendkívül lényegesek a kapott eredmény helyes értékelése során.
Újszülött és növendék állatok patahengerét alkotó szövetek MRI vizsgálatára ezidáig még nem
került sor. Ennek a kutatásnak a célja, hogy vizsgálja a felnőtt állatok MRI diagnosztikája során
alkalmazott mérési metodikák használhatóságát növekedésben lévő szövetek esetében a
patahenger területén, meghatározza a még jelentős porcszövetet tartalmazó nyírcsont egyes
régióinak MRI képalkotással kapott kontrasztviszonyait szövettani eljárások segítségével, illetve
vizsgálja a kvantitatív MR morfológia alkalmazhatóságát a nyírcsont egyes régióiban.
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER
4.1 Az MR képalkotás alapjainak rövid ismertetése
Tekintettel arra, hogy a dolgozat az MR képalkotásnak a patahenger vizsgálatában rejlő
diagnosztikai értékére fókuszál, amely eljárás még a világ egyetlen országában sem alkalmazott
rutinszerűen /hazánkban in vivo alkalmazásra nincs lehetőség/, ezért fontosnak érzem a
legalapvetőbb, a képalkotás metodikájának megértéséhez szükséges jelenségek magyarázatát.
Humán orvosi vizsgálatokból ismert, hogy az MR képalkotó eljárással kapott képeken a
lágyszövetek jóval markánsabban, egymástól és más szövetektől teljesen elkülönülten láthatóak,
mint ugyanarról a régióról UH-val vagy CT-vel készített felvételek esetén. Ez a diagnosztikai
eljárás tehát elsősorban a lágyszövetek, a folyadékterek és olyan szöveti struktúrák vizsgálatára
alkalmas, amelyek között kifejezett jelintenzitásbeli /víz vagy zsírtartalom közti különbségből
adódóan/ eltérés van (synovia-hyalin porc; bursa fala-az üregében lévő synovia; csont spongiosa
állománya-csont kompakta állománya; inak, illetve szalagok kollagén állománya-a kollagén
állományban kialakuló patológiás elváltozások). A módszer alapját egy fizikai jelenség, a
magmágneses rezonancia adja, melynek során a mágneses tulajdonságokkal rendelkező
atommagok, (így pl. a protonok) egy külső, erős mágneses térrel kerülnek kölcsönhatásba,
aminek következtében a mágneses spinek energiaszintjei felhasadnak. Külső energiaközlés
(rádiófrekvenciás elektromágneses hullám) hatására a spinek az alacsony energianívóról egy
magasabb energiaszintre jutnak, gerjesztett állapotba kerülnek. Az energiaközlés megszűnte után
visszatérnek az alacsony energianívójú állapotba, ez a folyamat a relaxáció. A relaxáció során
kibocsátott hullámokat /jeleket/ egy antennarendszer detektálja. Ezt feldolgozva jön létre az MRI
kép. A különböző szövetek és struktúrák megjelenését relaxációs idejük és a mérési módszer
határozza meg, amelynek eredményeként a magas jelintenzitású szövetek a fehérhez, az alacsony
jelintenzitású szövetek a feketéhez közelítenek. Az MR kép információtartalma rendkívül
komplex, a mérési módszertől függően a különböző struktúrák kontrasztja más és más lehet,
ugyanakkor definiálható néhány lényeges paraméter, mely az anatómiai és patológiás képletek
megjelenését befolyásolja.
Mi adja a kontrasztot – a jelintenzitás különbséget - az MR képalkotás során?
1. A szövetek víztartalma, ill. azok változása (pl. ödéma, daganatok, gyulladások esetében
más-más víztartalom)
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2. A vízmolekulák mozgási jellemzője (pl. celluláris-extracelluláris víz, szabad-kötött víz,
gyorsabb-lassabb mozgás)
3. A makromolekulák mozgása, organizációja (pl. citoszkeleton)
4. A szövetek zsírtartalma (pl. eltérés a subcutan és intramuscularisan helyeződő zsírszövet
által kibocsátott jelekben, jellegzetes a központi idegrendszer foszfolipidjeinek
relaxációja)
5. A paramágneses anyagok (pl. vas a methemoglobinban, mangán, réz, egyéb
nyomelemek, a képalkotás során alkalmazott kontrasztanyagok)
A T1 és T2 relaxáció, képalkotás
A T1 relaxáció során az atommagokat rádiófrekvenciás (RF) jelek energiaabszorpcióra
késztetik, amelynek során magasabb energianívóra, gerjesztett állapotba kerülnek. Az
energiaközlés megszűnését követően az atommagok a többlet energiát leadják környezetük felé.
A

környezetet

összefoglaló

néven

rácsnak,

a

kölcsönhatásokat

pedig

spin-rács

kölcsönhatásoknak nevezzük. Azt a folyamatot, amely során a longitudinális (z irányú)
mágnesezettség gerjesztés utáni egyensúlyi állapotába kerül vissza: spin-rács relaxációnak, a
folyamatot jellemző állandót pedig T1-nek nevezzük. A relaxációt befolyásolja, hogy a
gerjesztett atommagok milyen közel kerülnek egymáshoz, illetve a környezetben Brownmozgást végző más atommagokhoz, és a létrejövő kölcsönhatás mennyi ideig tart.
A T2 relaxáció alapvetően más jelenség, mint a T1 relaxáció. Itt nem az energia átadása
okozza a jelcsillapodást. Az „x-y” síkba forgatott mágneses momentumok a „z” tengely körül
forognak. A forgómozgás frekvenciája a külső mágneses indukció nagyságától függ. A mágneses
tér a környezeti hatások következtében nem tökéletesen homogén. Ebből következik, hogy az
egyes atommagok forgási frekvenciája, mágneses momentuma kissé eltérő. Az x-y síkba
forgatott momentumok az indulás pillanatában gyakorlatilag egyezőek (azonos fázisúak), de ez
a rend lassan felbomlik, és fázisuk eltérő lesz. Ezen folyamatok eredménye, hogy a mágneses
momentumok vektori összege egyre kisebb értéket ad. Ezt a folyamatot nevezzük transzverzális
T2 relaxációnak.
A legtöbb esetben az MR képek 2 dimenziós szeletek, amelyek négyzethálós
elrendeződésű pixelekből állnak össze. Az adott pixel intenzitása (szürkeségi skála szerint) az
adott területről származó MR-jel intenzitásával arányos. A pixel egy voxelből (térfogategység)
származó jelmennyiség képi megjelenítését szolgálja. A legtöbb MR kép 256x256 voxelből áll.
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Bár az MRI rendkívül fejlett képalkotó eljárás, ennek ellenére bizonyos artefaktok
(műtermékek), mint minden képalkotásnál itt is előfordulhatnak (37, 69, 72): szellemképesség
(ghosting), fémes műtermékek (magnetic susceptibility artifact), kémiai eltolódásból származó
műtermékek (chemical shift artifact), behajtás (aliasing), Gibbs hatás, parciális volumen hatás
(partial volume effect), magic angle jelenség. Ezen műtermékek közül kettőre szeretném felhívni
a figyelmet, a behajtásra és a magic angle hatásra. Az előbbi akkor keletkezik, ha a nézeti mező
(Field of View=FoV) kisebb, mint a test mérete, és csak a fáziskódoló irányban fordul elő.
Akkor alakul ki az artefakt, ha a fázis értéke közvetlenül a vizsgált mezőn kívülre esik, tehát a
ciklus több mint 360°. A létrejövő műtermék a test ellentétes oldalán alakul ki. Az anatómiai
régió vizsgálatát nem befolyásolja negatívan és a nézeti mező növelésével könnyen
kiküszöbölhető. A másik gyakrabban előforduló műtermék a magic angle jelenség, amely akkor
keletkezik, ha a kollagén rostok a statikus mágneses erővonalakkal 55°-os szöget zárnak be.
Ilyenkor különösen az inak, szalagok tapadásánál magas jelintenzitás mutatkozik. Az echo idő
(TE) növelésével, precíz pozícionálással kiküszöbölhető, illetve T2 súlyozott szekvenciák
esetében ritkábban jelentkezik.
4.2 A különböző munkafázisok anyag- és módszertana
A vizsgálatokat 15 különböző korú /0 nap-14 éves/ félvér lótól származó 48 darab patán
végeztük. Az egyes munkafázisokhoz felhasznált kadaver lábvégekre vonatkozó adatokat az 1.
táblázat tartalmazza (22. oldal). A végtagok –18(ºC-on fagyasztásra kerültek, majd 36 órás
szobahőmérsékletű defrosztálást követően végeztük el az egyes munkafázisokat.
4.2.1 A patahenger vizsgálatára alkalmas mérési metodika kiválasztása, amely segítségével
mind a csont, mind a porc és a lágyszövetek gyorsan, és részletgazdagon vizsgálhatók
Ebben a fázisban egy lólábon megtörtént annak az MR vizsgálati protokollnak a
kidolgozása, amely spin-echo, gradiens-echo és inversion recovery szekvenciák 3 síkban
(sagittalis, transzverzális és koronális) való alkalmazásával az anatómiai régió jó
kontrasztviszonyok melletti ábrázolását teszi lehetővé. A síkokat a nyírcsont facies flexoriájához
viszonyítottuk. A „magic angle” jelenség elkerülése érdekében a végtagokat palmar/plantar
felszínükkel helyeztük a vizsgáló asztalra úgy, hogy azok hossztengelye párhuzamos legyen a
berendezés „Z” tengelyével. Az MR vizsgálatokat a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és
Onkoradiológiai Intézetében, Siemens Magnetom Vision Plus (1.5 T, Siemens AG, Erlangen,
Németország) készülékkel végeztük, a mintát CP-Helmholtz cirkuláris tekercsbe helyeztük. Az
MR berendezés technikai paramétereit a 2. táblázat tartalmazza (24.oldal).
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A szekvenciák kiválasztása során figyelembe vett szempontok:
-

A patahengert alkotó anatómiai képletek jó identifikálhatósága

-

A különböző szövettípusok kontrasztos megjelenítése

-

A folyadékterek ábrázolhatósága

-

A kompakt és spongiform csontállomány kontrasztos megjelenítése

-

A porcfelszínek ábrázolhatósága

-

Műtermékek lehetőségének minimalizálása

-

Rövid mérési idő

4.2.2 A 4.2.1 pontban meghatározott mérési metodika alkalmazhatóságának összehasonlító
vizsgálata újszülött csikók és felnőtt lovak esetében
Ebben a fázisban 16 ló végtagon (2 újszülött csikó, 3 felnőtt állat /3, 6, 14 éves/) került sor
az egyes pontban meghatározott mérési metodika különböző

korú

állatokon

való

értékelhetőségének vizsgálatára, különös tekintettel az újszülött csikók patahenger régiója esetén.
A vizsgálatokhoz az 1. pontban bemutatott berendezést használtuk, a már leírt metodika szerint.
4.2.3 A nyírcsont MR morfológiájának szövettani és immunhisztokémiai összehasonlító
vizsgálata újszülött és felnőtt állatok esetében
A kutatás ezen szakaszában különböző szövettani és immunhisztokémiai eljárásokkal
meghatározásra került az egyes mérések alkalmával más-más jelintenzitást mutató területek
pontos szöveti összetétele.
A szövettani vizsgálatokat a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karának
Humánmorfológiai Intézetében végezték 24 végtagon (5 újszülött 24 óránál nem idősebb csikó, 4
felnőtt /3, 4 éves/). Ehhez a nyírcsont függesztő szalagjaival (Ligg. sesamoidea collateralia,
ligamentum impar) együtt, illetve az alatta elhelyezkedő bursa podotrochlearis és mély ujjhajlító
ín szakaszok kimetszésre kerültek. A fixáláshoz a mintákat 5 napra 8%-os paraformaldehidbe
helyezték, amelyet 24 órás átfolyó csapvizes mosás követett. A dekalcináláshoz TBD-2
dekalcináló oldatot (Thermo-Shandon) alkalmaztak 8 napon keresztül. A nyírcsontot a járulékos
lágyszövetekkel együtt négy részre szeletelték a 8. ábrán látható módon, majd újabb 24 órás
dekalcinálás következett. A dehidrációhoz emelkedő koncentrációjú etanolt alkalmaztak, majd a
mintákat paraffinba ágyazták. Ezt követően a 8. ábrán jelzett síkokban 4(µm vastag szeletek
kerültek lemetszésre, amelyeket a deparaffinizálást követően standard hematoxilin-eosinnal,
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illetve a csont - és különböző porcszövet egzakt elkülönítése és vizsgálata céljából AZAN és
Schmorl eljárással festettek.
Az immunhisztokémiai vizsgálat során a kollagén-II. típusú rost, csont-, illetve
porcszövetben való előfordulásának lokalizációja történt meg 14 darab újszülött kadaver
végtagon. Ehhez az ICN Biomedicals, Inc. által forgalmazott anti-type II collagen monoklonális
antitestet (clone II-4C11) alkalmazták 1:200 higításban. A paraffinba ágyazott metszeteket
xylolban deparaffinizálták és 30 percen át 37°C-on PBS-ben (foszfáttal-pufferolt sóoldat, ph 7,4)
0,1%-os trypsinnel (Sigma-Aldrich Co.) előkezelték. A PBS-ben történő rehidrációt követően a
metszetek primer antitestekkel, biotinilált ló anti-egér-IgG-vel (Vector Laboratories, Inc.,
Burlingame, CA) és ABC-vel (avidin-biotin peroxidáz komplex, Vectastain Elite ABC kit,
Vector Laboratories) 45 percig inkubálták. Az ABC inkubációt megelőzően az endogén szöveti
peroxidázt PBS-ben, 3%-os hidrogén-peroxid oldattal (Sigma-Aldrich Co.) blokkolták. A primer
antitestek kötési helyeinek láthatóvá tételére 4-chloro-1-naphtolt (Sigma-Aldrich Co.)
alkalmaztak.

Laterális
oldal

Tendo musc.flex.dig.
Prof.

Facies articularis

A

B

8. ábra: Az ábrán A: egy újszülött csikó környező lágyszövetekkel együtt kipreparált nyírcsontja látható, illetve B:
egy sematikus rajz szemlélteti az egyes parasagittalis metszési síkokat.

4.2.4 A nyírcsont kvantitatív morfológiai vizsgálata MRI-vel felnőtt állatokon
Ebben a fázisban 18 végtagon (3-14 éves állatok) T1-súlyozott SE szekvenciával sagittalis
síkban készült felvételeken a crista sagittalishoz viszonyítva lateralis és medialis irányba 6-6
szeleten felvételre került a nyírcsont subchondralis kerülete (9. ábra). A szeletvastagság (3mm)
ismeretében OSIRIS 3,6 (Univ. Hospital of Geneva) program alkalmazásával Excell (Windows
2000 XP) környezetben meghatároztuk az adott térfogatban a magas jelintenzitású (spongiform)
és az alacsony jelintenzitású (kompakta) területek arányát. Az így kapott értékekkel SPSS 10.0
statisztikai program felhasználásával a következő teszteket végeztük el: kiugró érték ellenőrzés;
normál eloszlás vizsgálat; Kruskal-Wallis teszt.
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9. ábra: A T1 súlyozott SE szekvenciával készült felvételen, a patahenger régiójából kinagyított nyírcsontot
ábrázoló jobb oldali képen a piros szaggatott vonallal határolt terület a subchondralis régió. A szeletvastagság
figyelembevételével szürkeségi skála alapján kiszámolható a kompakta és a spongiosa aránya.

4.2.5 A patahenger területén kialakuló degeneratív elváltozások vizsgálata MRI-vel
A kutatás ezen szakaszában a teljes vizsgálati anyagban (48 végtag: 0-14 éves állatok)
klasszifikáltuk a kialakult degeneratív elváltozásokat. Ehhez figyelembe vettük a már korábban
leírt radiológiai osztályozást, illetve a jelenleg már meglévő MRI eredményeket.
1. táblázat: A vizsgálati anyag paraméterei: pata /MRI kód/ munkafázisok:1. A patahenger
vizsgálatára alkalmas mérési metodika kiválasztása, amely segítségével mind a csont, mind a
porc és a lágyszövetek gyorsan, illetve részletgazdagon vizsgálhatók, 2. A 4.2.1 pontban
meghatározott mérési metodika alkalmazhatóságának összehasonlító vizsgálata újszülött csikók
és felnőtt lovak esetében, 3. A nyírcsont MR morfológiájának szövettani és immunhisztokémiai
összehasonlító vizsgálata újszülött és felnőtt állatok esetében, 4. A nyírcsont kvantitatív
morfológiai vizsgálata MRI-vel felnőtt állatokon, 5. A patahenger területén kialakuló
degeneratív elváltozások vizsgálata MRI-vel; az állat kora, fajtája és használati típusa; az
elhullás oka. / J.E.: jobb elülső, B.E.: bal elülső, J.H.: jobb hátulsó, B.H.: bal hátulsó, MFV:
magyar félvér/
állat

Pata/MRI

állat kora, fajtája és

sorszáma

kód/munkafázisok

használati típusa

1

J.E; 5/ 2,3,5

0 órás/ MFV

B.E. 4/ 2,3,5
B.H; 7/ 2,3,5
J.H. 6/ 2,3,5
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elhullás oka
nehézellés

2

J.E; 8/ 2,4,5

6 éves/MFV/hobbi hátas

kólika

14 éves/MFV/hobbi hátas

kólika

1 hetes/MFV

kólika

0 órás/MFV

nehézellés

3 éves/MFV

kólika

0 órás/MFV

nehézellés

24 órás/MFV

szeptikémia

B.E.; 9/ 2,4,5
J.H.; 10/ 4,5
B.H. 11/ 4,5

3

J.E; 14/ 2,4,5
B.E.; 15/ 2,4,5
J.H.; 13/ 1,2,4,5
B.H. 12/ 2,4,5

4

J.E; 19/ 5
B.E.; 18/ 5
J.H.; 16/ 5
B.H.; 17/ 5

5

J.E.; 21/ 3,5
B.E.; 20/ 3,5

6

J.E.; 23/ 2,3,4,5
B.E.; 22/ 2,3,4,5

7

J.E.; 25/ 3,5
B.E.; 24/ 3,5

8

J.H.; 30/ 3,5
B.H. 31/ 3,5

9

J.E.; 26/ 3,4,5

3 éves/MFV/sport hátas

kólika

4 éves/MFV/hobbi hátas

kólika

4 éves/MFV/hobbi hátas

kólika

B.E.; 27/ 3,4,5

10

B.E.; 32/ 3,4,5
J.H.; 33/ 3,4,5

11

J.E; 34/ 3,4,5
B.E.; 35/ 3,4,5
J.H.; 36/ 3,4,5
B.H.; 37/ 3,4,5

12

J.E.; 29/ 2,3,5

0 órás/MFV

nehézellés

4 napos/MFV

szeptikémia

2 napos/MFV

gyenge vitalitású ikermagzat

B.E.; 28/ 2,3,5
J.H.; 38/ 2,3,5
B.H.; 39/ 2,3,5

13

J.E; 44/ 5
B.E.; 45/ 5
J.H.; 46/ 5
B.H.; 47/ 5

14

J.E; 40/ 5
B.E.; 42/ 5
J.H.; 41/ 5
B.H.; 43/ 5
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15

J.E; 48/ 5

4 napos/MFV

gyenge vitalitású ikermagzat

B.E.; 50/ 5
J.H.; 51/ 5
B.H.; 49/ 5

2.táblázat: A Siemens Magnetom Vision Plus MR készülék főbb műszaki paraméterei
Szuperkonduktív zárt mágnes
Térerő

1,5 T

Rezonancia frekvencia

63,6 MHz

Tekercs

CP-Helmholtz cirkuláris tekercs

Grádiens erősség

25 mT/m
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5. EREDMÉNYEK
5.1 A patahenger vizsgálatára alkalmas mérési metodika
A különböző tudományos munkákban leggyakrabban alkalmazott szekvenciák – spin echo,
gradiens echo, inversion recovery – különböző finomított változatainak három síkban /sagittalis,
transzverzális, koronális/ való legoptimálisabb alkalmazására irányuló vizsgálatok a 3.
táblázatban jellemzett mérési metodikát eredményezték.
3.táblázat: Az alkalmazott szekvenciák nevei és paraméterei. TI: time inversion, TR: time
repetition, TE: time echo, TA: time aquisition, FoV: field of view
Szekvenciák

TI
(ms)

TR
(ms)

TE
(ms)

Flip angle
(°)

TA
(min)

FoV
(mm)

Matrix
(pixel)

Slice thickness
(mm)

T1 spin-echo

-

570

14

70

4.14

130

256×256

3

T2* súlyozott
gradiens-echo

-

944

25.8

30

3.01

160

256×256

3

T1 inversion
recovery

150

5100

30

180

3.1

145

256×256

3

T2 turbo spin
echo

-

5000

90

90

2.46

130

256×256

3

5.2 Az 5.1 pontban leírt mérési metodika alkalmazhatóságának összehasonlító vizsgálata
felnőtt lovak és újszülött csikók esetében
A T1 súlyozott SE szekvenciával sagittalis síkban készült felvételen a szövetek vízés/vagy zsírtartalom különbségéből eredő T1 relaxációs időeltérés következtében felnőtt állatok
esetében kifejezetten magas jelintenzitással ábrázolódott a csont spongiosa állománya, közepes
jelintenzitást mutatott az ízületekben és a bursa podotrochlearisban levő synovia, illetve a
ligamentum impar egésze és a mély ujjhajlító ín a tapadási területénél. Rendkívül alacsony
jelintenzitással bírt a csont kompakta állománya, a mély ujjhajlító ín előbb említett területén
kívüli szakaszai és a ligg. sesamoidea collateralia (1. kép). Újszülött csikók esetében a csont
spongiosa állománya csak bizonyos területeken mutat hasonlóan magas jelintezitást, mint a
kifejlett lovaknál /a patacsont distalis 1/3-ban/. A spongiosa többi része alacsonyabb
jelintenzitású. A csöves csontok növekedési zónáinak aktív részei, az ízületi folyadék, a
ligamentum impar, a distalis sesamcsont collateralis szalagjainak nyírcsonti tapadási területe, a
mély ujjhajlító ín és a nyírcsont gyűrűszerűen elhelyezkedő növekedési területe közepes
jelintenzitással ábrázolódott. A mély ujjhajlító ín jelentős része kifejezetten alacsony
jelintenzitást mutatott. A kor előrehaladtával a nyírcsont gyűrűszerűen kialakuló kompakta
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állománya a facies flexoria és a kollaterális szalag tapadási területén kifejezetten vékonynak
mutatkozott. A bursa podotrochlearis sem elülső, sem hátulsó lábon nem ábrázolódott (2. kép).
A T2* súlyozott GE (gradiens echo) szekvenciával sagittalis síkban készült felvételen
rendkívül magas jelintenzitást mutat az ízületekben (beleértve a pataízület palmaris recessusát)
és a bursában található synovia, a ligamentum impar és a mély ujjhajlító inának tapadási területe.
A csont kompakta állománya és a tömöttrostos kötőszöveti képletek (ligg. sesamoidea
collateralia, mély ujjhajlító ín) ennél a szekvenciánál is rendkívül alacsony jelintenzitásúak.
Csökkent jelintenzitást mutatott a csont spongiosa állománya (3. kép). A csont spongiosa
állománya újszülött csikók esetében is közepes, illetve alacsony jelintenzitást mutatott.
Kifejezetten magas jelintenzitásúak voltak azonban a következő területek: a patacsont proximalis
növekedési zónájának endochondralis osszifikációt folytató területei, a ligamentum impar és az
ízületi folyadék. A csüdcsont záródó distalis növekedési zónája keskeny, magas jelintenzitású
vonalként ábrázolódik. A mély ujjhajlító ín közepes jelintenzitást mutató patacsonti tapadási
területén kívül alacsony jelintenzitású. A nyírcsont collateralis szalagjai közepes jelintenzitásúak.
A bursa podotrochlearis sem elülső, sem hátulsó lábon nem ábrázolódott (4., 5. kép).
A T1 inversion recovery szekvenciával sagittalis síkban rendkívül kontrasztosan jelenik
meg az ízületekben, illetve a bursában lévő synovia. A corium közepes jelintenzitást mutatott. A
csont spongiosa állománya, a lig. impar, illetve a mély ujjhajlító ín és a közös ujjnyújtó ín
tapadási területe csökkent jelintenzitású, míg a ligg. collateralia, az előbb említett inak egyéb
területei és a csont kompakta állománya szinte teljesen jelmentes (6. kép). Az ízületi folyadék
csikókban is rendkívül kontrasztosan jelenik meg. A növekedési zónák, különösen a csüdcsont
záródó félben lévő distalis epyphysise is kifejezetten jól ábrázolódnak ezzel a szekvenciával. A
már mineralizálódott kompakta állomány /alacsony jelintenzitás/ és a patacsont, illetve a
nyírcsont növekedési zónájának /közepes jelintenzitás/ határa jó kontrasztviszonyok mellett
ábrázolódik. A tömöttrostos kötőszöveti képletek /ligg. sesamoidea collateralia, mély ujjhajlító
ín/ ugyanúgy, mint felnőtt állatoknál, kifejezetten alacsony jelintenzitást mutattak. A közepes
jelintenzitású ligamentum impar jól elkülönült a magas jelintenzitású synoviától. A bursa
podotrochlearis ezzel a szekvenciával sem volt vizsgálható (7., 8. kép).
A T2 turbospin-echo szekvenciával transzverzális síkban készült felvételen magas
jelintenzitást mutatnak a synoviát tartalmazó üregek: a nyírcsont-pártacsonti ízületi rés, illetve a
vékony vonalként megjelenő bursa podotrochlearis. A csont spongiosa állománya közepes
jelintenzitást mutat. A mély ujjhajlító ín, a csont kompakta állománya kifejezetten jelszegény (9.
kép). Csikókban egy éles, alacsony jelintenzitású gyűrűszerű vonal mutatta a már
mineralizálódott területet a pártacsontban és a nyírcsontban. Az aktív növekedést mutató
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területek magas, illetve közepes jelintenzitással ábrázolódtak. A synoviának ebben az esetben is
magas volt a jelintenzitása. A mély ujjhajlító ín, mint felnőtt lovak esetében itt is rendkívül
alacsony jelitenzitású képletként ábrázolódott. A bursa podotrochlearis ezzel a szekvenciával
sem volt vizsgálható (10. kép).
A T2 turbospin-echo szekvenciával koronális síkban készült felvételen jól ábrázolódik a
kifejezetten magas jelintenzitású patacsont-nyírcsonti ízületi rés, a nyírcsont alacsony
jelintenzitású cartilago fibrosával borított subchondralis csontlemeze, illetve a szintén alacsony
jelintenzitást mutató ligg. sesamoidea collateralia. Közepes jelintenzitást mutatott a nyírcsont és
a patacsont spongiosa állománya. A patacsontban található arcus terminalis és a belőle eredő
nutritív erek jól elkülöníthetőek a spongiosától (11. kép). A patacsont-nyírcsonti ízületben lévő
synovia csikók esetében is kifejezetten magas jelintenzitást mutatott. Ebben a felvételi síkban a
nyírcsont növekedési zónája közepes jelintenzitással ábrázolódott. A nyírcsont kollaterális
szalagjainak tapadási területe kissé alacsonyabb jelintenzitású volt, mint maga a csont (12. kép).
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5.2.1 Az „Eredmények” című fejezet 5.2 pontjához tartozó MRI felvételek

1. kép: T1 súlyozott SE szekvenciával, sagittalis síkban készült felvétel /14 éves herélt jobb hátulsó lába/. A:
nyírcsont (os sesamoideum distale); B: Ligamentum impar (Lig. sesamoideum distale); C: mély ujjhajlító ín (Tendo
m. flex. dig. prof.); D: a nyírcsont kollaterális szalagjai (Ligg. sesamoidea collateralia); E: a pataízület plantaris
recessusa (Recessus plantaris); F: a patacsont hyalin porccal fedett subchondralis csontlemeze; fehér háromszögek
között: Bursa podotrochlearis

2. kép: T1 súlyozott SE szekvenciával, sagittalis síkban készült felvétel /újszülött csikó jobb hátulsó lába/. A:
nyírcsont (os sesamoideum distale); B: Ligamentum impar (Lig. sesamoideum distale); C: mély ujjhajlító ín (Tendo
m. flex. dig. prof.); D: a nyírcsont kollaterális szalagjai (Ligg. sesamoidea collateralia); I: a nyírcsont facies
flexoriája; J: a nyírcsont gyűrűszerű növekedési zónája; L: a patacsont és a pártacsont proximalis növekedési
zónája; M: a csüdcsont distalis növekedési zónája; N: synovialis folyadék
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3. kép T2* súlyozott GE (gradiens echo) szekvenciával, sagittalis síkban készült felvétel /14 éves herélt jobb hátulsó
lába /. A: nyírcsont (os sesamoideum distale); B: Ligamentum impar (Lig. sesamoideum distale); C: mély ujjhajlító
ín (Tendo m. flex. dig. prof.); D: a nyírcsont kollaterális szalagjai (Ligg. sesamoidea collateralia); E: a pataízület
plantaris recessusa (Recessus plantaris); F: a patacsont hyalin porccal fedett subchondralis csontlemeze; fehér
háromszögek között: Bursa podotrochlearis

4. kép T2* súlyozott GE (gradiens echo) szekvenciával, sagittalis síkban készült felvétel /újszülött csikó jobb
hátulsó lába /. A: nyírcsont (os sesamoideum distale); B: Ligamentum impar (Lig. sesamoideum distale); C: mély
ujjhajlító ín (Tendo m. flex. dig. prof.); D: a nyírcsont kollaterális szalagjai (Ligg. sesamoidea collateralia); I: a
nyírcsont facies flexoriája; J: a nyírcsont gyűrűszerű növekedési zónája; L: a patacsont, a pártacsont és a csüdcsont
proximalis növekedési zónája; M: a csüdcsont distalis növekedési zónája
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5. kép T2* súlyozott GE (gradiens echo) szekvenciával, sagittalis síkban készült felvétel /újszülött csikó jobb mellső
lába/. A: nyírcsont (os sesamoideum distale); B: Ligamentum impar (Lig. sesamoideum distale); C: mély ujjhajlító
ín (Tendo m. flex. dig. prof.); D: a nyírcsont kollaterális szalagjai (Ligg. sesamoidea collateralia); I: a nyírcsont
facies flexoriája; J: a nyírcsont gyűrűszerű növekedési zónája; L: a patacsont, a pártacsont és a csüdcsont proximalis
növekedési zónája; M: a csüdcsont distalis növekedési zónája
.

6. kép T1 inversion recovery szekvenciával, sagittalis síkban készült felvétel /14 éves herélt jobb hátulsó lába/. A:
nyírcsont (os sesamoideum distale); B: Ligamentum impar (Lig. sesamoideum distale); C: mély ujjhajlító ín (Tendo
m. flex. dig. prof.); D: a nyírcsont kollaterális szalagjai (Ligg. sesamoidea collateralia); E: a pataízület plantaris
recessusa (Recessus plantaris); F: a patacsont hyalin porccal fedett subchondralis csontlemeze; fehér háromszögek
között: Bursa podotrochlearis
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7. kép T1 inversion recovery szekvenciával, sagittalis síkban készült felvétel /újszülött csikó jobb hátulsó lába/. A:
nyírcsont (os sesamoideum distale); B: Ligamentum impar (Lig. sesamoideum distale); C: mély ujjhajlító ín (Tendo
m. flex. dig. prof.); D: a nyírcsont kollaterális szalagjai (Ligg. sesamoidea collateralia); I: a nyírcsont facies
flexoriája; J: a nyírcsont gyűrűszerű növekedési zónája; K: A nyírcsont mineralizálódó kompakta állománya; L: a
patacsont, a pártacsont és a csüdcsont proximalis növekedési zónája; M: a csüdcsont distalis növekedési zónája; N:
Synoviális folyadék

8. kép T1 inversion recovery szekvenciával, sagittalis síkban készült felvétel /újszülött csikó jobb mellső lába/. A
jelölések megegyeznek a 7. képen láthatóakkal.
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G

C

9. kép T2 turbo spin echo szekvenciával, transzverzális síkban készült felvétel /14 éves herélt jobb hátulsó lába/. A:
nyírcsont (os sesamoideum distale); C: mély ujjhajlító ín (Tendo m. flex. dig. prof.); G: pártacsont (os coronale);
fehér háromszögek: Bursa podotrochlearis; fekete nyilak: a pártacsont nyírcsonti ízületben lévő synovialis
folyadék

G
C

A

C

10. kép T2 turbo spin echo szekvenciával, transzverzális síkban készült felvétel /újszülött csikó jobb hátulsó lába/.
A jelölések megegyeznek a 9. képen láthatóakkal.
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11. kép T2 turbo spin echo szekvenciával, koronális síkban készült felvétel /14 éves herélt jobb hátulsó lába/. A:
nyírcsont (os sesamoideum distale); D: a nyírcsont kollaterális szalagjai (Ligg. sesamoidea collateralia); H: A
nyírcsont cartilago fibrosaval borított facies flexoriája, és az alatta elhelyezkedő subchondralis csontlemez; fehér
nyilak: a nyírcsont patacsonti ízületben lévő synovialis folyadék

12. kép T2 turbo spin echo szekvenciával, koronális síkban készült felvétel /újszülött csikó jobb hátulsó lába/. A
jelölések megegyeznek a 11. képen láthatóakkal.
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5.3 A nyírcsont MR morfológiájának szövettani és immunhisztokémiai összehasonlító
vizsgálata felnőtt és újszülött állatok esetében
Mind az 5, maximum 24 órája született csikó esetében függetlenül attól, hogy elülső vagy
hátulsó végtagokat vizsgáltunk, illetve a 4 felnőtt állat esetében a következő eredményeket
kaptuk:
5.3.1 Szövettan
5.3.1.1 A nyírcsont ízületi felszínei, a facies flexoria és a Ligg. sesamoidea collateralia alatt
helyeződő porcszövet alkotta területek
5.3.1.1.1 Újszülött csikók esetében
A nyírcsont és a pártacsont felé tekintő ízületi felszínek, illetve részben a facies flexoria
alatt AZAN festéssel a felszíntől csökkenő basofiliát mutató hyalin porc helyezkedik el. A facies
flexoriát borító rostos porc AZAN-festéssel szintén basofilan ábrázolódik. Hasonló tagolódás
figyelhető meg hematoxilin-eosin és Schmorl-festés (porc: bordó, csont-szalag-ín-rostos porc:
barna) esetén is, azzal a különbséggel, hogy az utóbbin a rostos és a hyalin porc markánsabban
elkülöníthető (13. kép). A ligg. sesamoidea collateralia és a facies flexoria proximalis fele alatti
területen a chondrogen csontosodás már jelentősen csökkent intenzitású, a porc egyes zónái nem
találhatóak meg, csak szétszórtan elhelyezkedő, jelentős kollagén rosthálózatba ágyazott
chondrocyták láthatóak (13. kép /alsó/, 14. kép). A facies flexoria distalis felének porcos elemei
két fő rétegből tevődnek össze. Superficialisan látható a felszín teljes hosszában végigfutó rostos
porcállomány (cartilago fibrosa), amely alatt a korábban említett területen hyalin-porc
helyezkedik el (13. kép /alsó/, 15. kép). A rostos porc áll egy felszíni durvább, tömöttebb
rostozatú, és egy ez alatt fekvő sejtdúsabb, lazább szerkezetű rétegből. Az előbbiben a
chondrocyták lineárisan a rostok között helyezkednek el, jelentősen komprimált cytoplazmával,
míg a mélyebb rétegben egy lazább szerkezetű, sejtes állomány látható. A facies flexoria
proximalis felénél ez a szövet közvetlenül érintkezik a kialakulófélben lévő subchondralis
régióval (16. kép). Az aktív, proliferációval járó chondrogen csontosodást mutató, hyalinporccal fedett területeken jól kivehetőek az appositionális növekedésre jellemző zónák, illetve a
fejlődő porcra jellemző vaszkuláris elemek (17. kép). Tide mark (a degenerálódó, különböző
fokban mineralizálódott, és az ép hyalin porc határán szövettanilag kimutatható vékony basofil
vonal) nem volt megtalálható egyik esetben sem.
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5.3.1.1.2 Felnőtt állatok esetében
A hyalin porc mind AZAN, mind hematoxilin-eosin festéssel az érett szövettípusra
jellemző képet mutat (18. kép). A porcsejtek szétszórtan, rendezetlenül helyezkednek el a basofil
mátrixban. A hyalinporc csontszövethez közeli oldalán a tide mark határozott, jól kivehető
vonalként ábrázolódik. A tide mark alatt elhelyezkedő hyalin-porcmátrix AZAN festéssel
mérsékelt acidofiliát mutat, amelyben szétszórtan, kevés cytoplasmával rendelkező szoliter
chondrocyták helyezkednek el (18. kép). A facies flexoriát borító rostos porcban három réteg
különül el: 1. egy superficialis glycoproteinekben szegényebb, mérsékelt basofiliát mutató; 2.
egy középső kifejezetten basofil, a rostok között nagyobb számú chondrocytát tartalmazó és 3.
egy mély, sejtekben szegényebb, viszont jelentős csont-alapállományra jellemző, acidofil
festődést mutató anyaggal sűrűn átszőtt réteg. Az acidofilan festődő mátrixszerű anyag a
kollagén rostok között a porc felszínén is megtalálható sávokat képez, de csak a kifejezett
basofiliát mutató területeken (19. kép).
5.3.1.2 A subchondralis régió és a spongiosa állománya
5.3.1.2.1 Újszülött csikók esetében
A csont subchondralis és spongiosa állománya I-trabekulázottságát tekintve nem különül
el egymástól, szerkezete egységes. A nyírcsont pártacsont felé tekintő felülete, a Ligg.
sesamoidea collateralia, illetve a rostos porccal fedett hajlító felszín proximalis 1/3-a alatt lévő Itrabekulák vaskosabbak, AZAN festéssel kifejezettebb acidofiliát mutatnak mint a többi
spongiform csontállomány, amely inkább basofil (13. kép /felső/). Schmorl festéssel hasonló
képet kapunk, ahol a kialakuló csontállomány barna, a porcmátrix bordó színt ad (13. kép
/alsó/). A kialakuló trabekulákba zártan AZAN festéssel acidofilan ábrázolódó, osteocytákká
alakuló osteoblastok, körülöttük az általuk termelt, szintén acidofil festődésű ossein látható (20.
kép). A későbbi subchondralis csontlemez (kompakta) területén már megfigyelhető a Haverscsatornákat tartalmazó épülő osteon, amely ekkor még csak 1-2 lamina specialisból áll (21. kép).
Haemopoesisre utaló szövettani struktúra nem volt megtalálható. Az intertrabekuláris térben a
balkonok felületén osteoblastok foglalnak helyet, a köztes teret nagy mennyiségű zsírszövet, és
kapillárishálózat tölti ki (20-21. kép).
5.3.1.2.2 Felnőtt állatok esetében
A csont subchondralis csontlemeze határozottan elkülönül a csont belső spongiform
állományától. Az előbbi területen kis átmérőjű, klasszikus Havers és Volkmann-féle csatornák
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figyelhetők meg, 3-5 rétegű lamina specialisokba (osteon) zárva. A facies flexoria alatt ez a réteg
vastagabb, mint a facies articularisok területén. A II-csonttrabekulák közötti teret zsírszövet tölti
ki. Haemopoesisre utaló szövettani struktúra nem látható (18-19. kép).
5.3.2 Immunhisztokémia
5.3.2.1 A kollagén II. típusú rostok előfordulása a nyírcsont egyes régióiban
5.3.2.1.1 Újszülött csikók esetében
Kifejezett kollagén-II. festődés figyelhető meg a hyalin-porc degenerációs zónájában,
míg a korai és késői proliferációs zónákra a kevésbé intenzív festődés jellemző (22. kép). A
degenerálódó chondrocytákból álló chondronok (territorium) környezetében a legkifejezettebb a
kollagén-II festődés, de itt sem egységes. A chondrocyta sejtmembránja körül közvetlenül
gyűrűszerűen a legerőteljesebb, ettől távolodva a külső és belső porcudvarban valamivel
gyengébb, de még mindig kifejezett a színreakció. A degenerációs zónában, az interterritoriális
porcmátrixban a kollagénfibrillumok helyenként jól ábrázolódnak. (23. kép). A még nagyobb
mennyiségű porcmátrixot tartalmazó elsődleges csonttrabekulák rendkívül kisfokú festődést
mutatnak. Ezen területek a hyalinporccal fedett felszínek alatt elsősorban a subchondralis
régióban helyezkednek el (22. kép). A csontmátrix és a rostos porc kollagén-II típusú festési
eljárással nem ábrázolódik.
5.3.3 A nyírcsont régióit jellemző MRI morfológia
Az egyes régiókra jellemző jelintenzitásokat újszülött állatok esetében a 4. táblázat,
felnőtt állatok esetében az 5. táblázat tartalmazza. A pontos régióhatárokat a 24. kép mutatja be.

4. táblázat: Az újszülött lovak nyírcsontjának egyes régióit jellemző jelintenzitások.
(Jelintenzitási skála: magas – közepes – csökkent – alacsony - jelmentes)
T1 súlyozott SE
szekvencia

T2* súlyozott GE
szekvencia

T1 inversion recovery
szekvencia

Hyalin porc
Superficialis nyugvó
porc
Proliferációs zóna

Közepes jelintenzitás

Magas jelintenzitás

Közepes jelintenzitás

Közepes jelintenzitás

Magas jelintenzitás

Degenerációs zóna

Közepes jelintenzitás Alacsony jelintenzitás

Közepes-csökkent
jelintenzitás
Alacsony jelintenzitás
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Közepes jelintenzitás Alacsony jelintenzitás
Rostos porc
Subchondralis regió,
spongiosa
Alacsony
Alacsony jelintenzitás
Jelentős porcmátrixot,
jelintenzitás
kevés csontmátrixot
tartalmazó
subchondralis
spongiosa
Alacsony
Közepes-csökkent
Kevés porcmátrixot,
jelintenzitás
jelintenzitás
jelentős csontmátrixot
tartalmazó
subchondralis
spongiosa
Közepes jelintenzitás Közepes-csökkent
Centrális laza,
jelintenzitás
sinusoidos spongiosa

Alacsony jelintenzitás
Csökkent - alacsony
jelintenzitás

Közepes jelintenzitás

Közepes-csökkent
jelintenzitás

6. táblázat: A felnőtt lovak nyírcsontjának egyes régióit jellemző jelintenzitások.
(Jelintenzitási skála: magas – közepes – csökkent – alacsony - jelmentes)

Hyalin porc
Rostos porc
Subchondralis regió,
spongiosa
Subchondralis
kortikális régió
Spongiosa

T1 súlyozott SE
T2* súlyozott GE
T1 inversion
szekvencia
szekvencia
recovery szekvencia
Közepes jelintenzitás Csökkent jelintenzitás Alacsony jelintenzitás
Közepes jelintenzitás Alacsony jelintenzitás Csökkent jelintenzitás
Jelmentes
Magas jelintenzitás

Jelmentes

Jelmentes

Alacsony jelintenzitás Alacsony jelintenzitás
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5.3.4 Az „Eredmények” című fejezet 5.3 pontjához tartozó szövettani és immunhisztokémiai
metszetek, illetve MRI felvételek

A C

B

E

D

A

B

C

E

D
13. kép: A 29-es MRI kódú újszülött csikó nyírcsontjának „A” metszési síkjából AZAN (felső ábra) és Schmorl
(alsó ábra) festéssel készített áttekintő metszet. A: nagyobb mennyiségű porcmátrixot és kevesebb csontmátrixot
tartalmazó I-trabekuláris régió; B: nagyobb mennyiségű csontmátrixot és kevesebb porcmátrixot tartalmazó Itrabekuláris régió; C: centrális sinusoidos spongiosa; D: mély ujjhajlító ín; E: Ligg. Sesamoidea collateralia; szürke
nyilak: bursa podotrochlearis; A belső és külső sárga szaggatott vonal közötti terület: hyalin és rostos porcszöveti
régió; Külső sárga, külső piros szaggatott, illetve rózsaszín folytonos vonalak közötti terület: nyugvó, érett
hyalin porc; Piros szaggatott vonalak közötti terület: proliferációs zóna; Belső piros és sárga szaggatott vonalak
közötti terület: degenerációs zóna; A szürke nyilak felett lévő szaggatott sárga, a folytonos rózsaszín és annak
folytatásaként látható, belső szaggatott sárga vonalak közötti terület: facies flexoriát borító rostos porc
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F
14. kép: A 29-es MRI kódú újszülött csikó nyírcsontjának „B” metszési síkjából Schmorl festéssel készített metszet.
F: facies flexoriát borító rostos porc; Sárga szaggatott vonallal határolt terület: nagyobb mennyiségű
csontmátrixot, kevesebb porcmátrixot tartalmazó I-trabekula; Fehér négyszög: laza szerkezetű kollagénrost
hálózatba zárt, közepes mennyiségű cytoplazmával rendelkező chondrocyták (porcsejtek); Fehér nyilak:
kollagénrostok

G

H

15. kép: A 29-es MRI kódú újszülött csikó nyírcsontjának „B” metszési síkjából AZAN festéssel készített metszet.
Hosszú fehér nyíl: a facies flexoriát borító rostos porc teljes vastagsága; G (rövid fehér nyíl): a rostos porc
sejtdúsabb, lazább szerkezetű mély rétegének vastagsága; H (rövid fekete nyíl): tömöttebb szerkezetű,
sejtszegényebb felületes réteg; Fehér szaggatott vonal: a felületes tömöttebb és a mély lazább szerkezetű
rostosporc rétegek határa; Fehér szaggatott négyszög: hyalin porc; Fehér, folyamatos vonallal határolt terület:
nagyobb mennyiségű basofil porcmátrixot tartalmazó I-trabekula; Sárga, szaggatott vonallal határolt terület:
nagyobb mennyiségű acidofil csontmátrixot tartalmazó I-trabekula
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G
H
16. kép: A 29-es MRI kódú újszülött csikó nyírcsontjának „B” metszési síkjából AZAN festéssel készített metszet.
G: a rostos porc sejtdúsabb, lazább szerkezetű mély rétegének vastagsága; H: tömöttebb szerkezetű, sejtszegényebb
felületes réteg; Fehér szaggatott vonal: a felületes tömöttebb és a mély lazább szerkezetű rostosporc rétegek határa;
Fehér nyíl: nagyobb mennyiségű cytoplazmával rendelkező porcsejt; Fekete nyíl: kevés cytoplazmával rendelkező
porcsejt

J
K

17. kép: A 28-as MRI kódú újszülött csikó nyírcsontjának „B” metszési síkjából AZAN festéssel készített metszet.
J: hyalin porc proliferációs zónája; K: hyalin porc degenerációs zónája; Piros vonalak: az appositionális
porcnövekedés zónahatárai; Fekete vonallal határolt terület: több chondrocyta (porcsejt) által alkotott chondron
(territórium); Sárga szaggatott vonallal határolt terület: nagy mennyiségű mineralizálódó porcmátrixot tartalmazó
I-trabekula; Piros nyíl: a degenerációs zónában található ér átmetszet a lumenben elhelyezkedő vörösvértestekkel;
Fekete nyíl: mérsékeltebb basofiliát mutató interterritoriális porcmátrix; Sárga nyíl: a chondrocytákat, illetve
chondronokat közvetlenül körülvevő, kifejezett basofiliát mutató belső porcudvar; Fehér nyílak: osztódó
chondrocyták; Kék nyíl: a reszorbeálódott porcsejtek helyén kialakuló elemi velőüreg
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HE

18. kép: A 26-os MRI kódú 3 éves ló nyírcsontjának „A” metszési síkjából AZAN (nagy kép) és hematoxilin-eozin
(HE jelű bal felső kis kép) festéssel készített metszete. Nagy kép: Fehér kétvégű nyíl: a hyalin porc teljes
vastagsága; Sárga vonal: tide mark, amely alatt a porcmátrix acidofilan, felette basofilan festődött; Fekete vonalak
közötti terület: subchondralis régió; Fehér vonallal határolt terület: felnőttkori csontszövet subshondralis
régiójában található szabályos osteon; Fekete nyíl: a velőüregben található nagy mennyiségű zsírszövet; Kis kép:
Sárga vonal: tide mark; Fekete vonal: a hyalin porc és a csontszövet határa; Fehér nyilak: a tide mark alatt
elhelyezkedő kevés cytoplasmával rendelkező chondrocyta, illetve a tide mark felett elhelyezkedő, nagyobb
mennyiségű cytoplasmát tartalmazó chondrocyta

L

M

N

19. kép: A 26-os MRI kódú 3 éves ló nyírcsontjának „A” metszési síkjából, a facies flexoria területéről AZAN
festéssel készített metszet. L: a rostos porc mély, sejtekben szegényebb, viszont jelentős csont alapállományra
jellemző acidofil anyaggal sűrűn átszőtt rétege; M: a rostos porc középső, kifejezetten basofil, a rostok között nagy
számú chondrocytát tartalmazó rétege; N: a rostos porc felületes, glycoproteinekben szegényebb, mérsékelt
basofiliát mutató rétege; Fekete vonalak: az egyes rétegek határai; Fehér vonallal határolt területek: A rostos
porc alatti, kifejezetten tömör szerkezetű, felnőttkori subchondralis régióban található szabályos osteonok; Fehér
nyilak: az osteonok centrumában található Havers-féle csatornák
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20. kép: A 28-as MRI kódú újszülött csikó nyírcsontjának „B” metszési síkjából AZAN festéssel készített metszet.
Fehér nyíl: a kialakuló I-trabekulákba zártan elhelyezkedő osteocytává transzformálódó, osseint (csont
alapállomány) termelő osteoblast; Fehér vonallal határolt terület: acidofil festődésű ossein; Fekete szaggatott
vonallal határolt terület: az I-trabekulák által kialakított balkonokban elhelyezkedő nagy mennyiségű zsírszövet és
kapillárishálózat

21. kép: A 28-as MRI kódú újszülött csikó nyírcsontjának „B” metszési síkjából Schmorl festési eljárással készített
metszet. Fehér vonallal határolt területek: még csak egy lamina specialisból álló épülő osteon; Fekete szaggatott
vonallal határolt terület: az I-trabekulák által kialakított balkonokban elhelyezkedő nagy mennyiségű zsírszövet és
kapillárishálózat; Fehér nyíl: az osteon centrumában elhelyezkedő Havers-féle csatorna; Sárga nyilak: osteocyták
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K

22. kép: A 24-es MRI kódú újszülött csikó nyírcsontjának „A” metszési síkjából kollagén-II festéssel készített
metszet. I: érett hyalin porc; J: hyalin porc proliferációs zónája; K: hyalin porc degenerációs zónája; Piros vonalak:
az appositionális porcnövekedés zónahatárai; Fehér vonallal határolt terület: nagyobb mennyiségű porcmátrixot
tartalmazó, mérsékelt színreakciót adó I-trabekulák

23. kép: A 29-es MRI kódú újszülött csikó nyírcsontjának „B” metszési síkjából kollagén-II festéssel készített
metszet. Fekete vonallal határolt terület: több chondrocyta által alkotott chondron (territórium); Fekete nyíl:
mérsékeltebb színreakciót mutató interterritoriális porcmátrix; Sárga nyíl: a chondrocytákat, illetve chondronokat
közvetlenül körülvevő kifejezett színreakciót mutató belső porcudvar; Fehér szaggatott vonallal határolt terület:
az interterritoriális mátrixban festődő kollagén fibrillumok
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24. kép: A 29-es MRI kódú újszülött csikó nyírcsontjának „A” metszési síkjából AZAN festéssel készített áttekintő
metszet, illetve az ugyanazon síkból származó T1 (felső), T2 (középső) és inversion recovery (alsó) felvételek a
kinagyított nyírcsonti régióval. A: nagyobb mennyiségű porcmátrixot és kevesebb csontmátrixot tartalmazó Itrabekuláris régió; B: nagyobb mennyiségű csontmátrixot és kevesebb porcmátrixot tartalmazó I-trabekuláris régió;
C: centrális sinusoidos spongiosa; A belső és külső sárga szaggatott vonal közötti terület: hyalin és rostos
porcszöveti régió; Külső sárga, külső piros szaggatott, illetve rózsaszín folytonos vonalak közötti terület:
nyugvó, érett hyalin porc; Piros szaggatott vonalak közötti terület: proliferációs zóna; Belső piros és sárga
szaggatott vonalak közötti terület: degenerációs zóna; A facies flexoria mentén lévő szaggatott sárga, a
folytonos rózsaszín és annak folytatásaként látható belső szaggatott sárga vonalak közötti terület: facies
flexoriát borító rostos porc
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5.4 A nyírcsont kvantitatív morfológiai vizsgálata MRI-vel felnőtt állatokon
Az Anyag és módszer című fejezet 4.2.4 pontjában leírt metodika szerinti vizsgálatok a
következő eredményeket adták: A kompakta és spongiosa térfogatának arányszáma 1.16-1.74
között változott, átlagértékük 1.41 volt. 12 végtag esetében kaptunk az átlagosnál kisebb és 6
esetében pedig nagyobb számértéket (6. táblázat). A 12 átlagosnál kisebb arányszámú esetben 2
ugyanazon állathoz tartozó elülső végtagnál (MRI kód: 26., 27) voltak a nyírcsontban
degeneratív elváltozások, illetve ugyancsak 2 esetben (MRI kód: 22., 23) a nagy arányszám
ellenére negatívnak bizonyult a nyírcsont. A többi végtag esetében a diagnosztizált
elváltozásokat az Eredmények című fejezet 5.5 pontjának 7-8. táblázata tartalmazza (48-49.
oldal). Az adatokat értékelve megfigyelhető, hogy az ugyanazon állathoz tartozó végtagokra
vonatkozó számértékek igen hasonlóak. Az előzőekben leírt 2-2, nem várt eredményt adó
végtagon kívül a többi érték egyértelműen mutatja, hogy a nyírcsontban kialakuló, patahengergyulladásra jellemző elváltozásokat tartalmazó esetekben a spongiform állomány csökkenése
figyelhető meg a mért térfogatokban.
6. táblázat: Az egyes végtagokon mért csont kompakta és spongiosa arányainak, illetve a
nyírcsontban kialakuló degeneratív elváltozás meglétének (I), vagy hiányának (N) összefoglaló
táblázata
MRI kód/állat
kora
8/8
9/8
10/8
11/8
26/3
27/3
32/4
33/4
34/4
35/4
36/4
37/4
12/14
13/14
14/14
15/14
22/3
23/3

Kompakta/spongiosa
< 1.41
1,268177
1,287124
1,393948
1,319448
1,303563
1,163252
1,313465
1,332170
1,296701
1,334912
1,289965
1,291442

Degeneratív
elváltozás
N
N
N
N
I
I
N
N
N
N
N
N
I
I
I
I
N
N
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Kompakta/spongiosa
> 1.41

1,623188
1,623786
1,496879
1,600593
1,737460
1,721130

5.4.1 Statisztikai próbák eredményei
A kiugró érték vizsgálatakor negatív eredményt kaptunk, így minden értéket
felhasználtunk a normalitás-vizsgálathoz. Ez utóbbit a Shapiro-Wilk teszt alkalmazásával
végeztük el, amelynek eredménye: sig<0.010. Az adatok nem normál eloszlásúak. Tekintettel a
kapott eredményre Kruskal-Wallis, nem paraméteres tesztet végeztünk, amelynek eredménye
0.399, tehát nincs szignifikáns különbség a két csoport között.
5.5 A patahenger területén kialakuló degeneratív elváltozások vizsgálata MRI-vel
5.5.1 0 – 7 napos állatok (7. táblázat)
A vizsgált 30 végtag esetében degeneratív elváltozások nem voltak megfigyelhetőek. Az
eredmények című fejezet 3. pontjában leírtaknak megfelelően rendkívül jó kontrasztviszonyok
mellett ábrázolódtak a növekedési zónák és azok bizonyos rétegei (24. kép). Jól megfigyelhető
közvetlenül a születés utáni, rendkívül nagy sebességgel zajló csontnövekedés, amelynek során a
patacsont proximalis, illetve a párta – és a csüdcsont distalis növekedési zónái gyorsan
vékonyodnak. A nyírcsontban meglévő csontállomány jelentős centrifugális növekedést mutat
már az első héten.
5.5.2 3 – 14 éves állatok (7-8.táblázat)
A pataízület recessus palmarisának kifejezett tágulata (25., 28-29. kép)
Öt

(27.8%)

végtag

esetén

volt

megfigyelhető

az

elváltozás.

A

jelentős

folyadékmennyiséget tartalmazó recessus a T1 súlyzott felvételeken közepes jelintenzitású, míg
a T2 súlyozott felvételeken magas jelintenzitású képet adott. 4 végtag ugyanahhoz az állathoz
tartozott ( MRI kód:12-15)
Fokozott folyadékfelhalmozódás a bursa podotrochlearisban (25., 29. kép)
Az elváltozást két (11.1%) végtag esetében diagnosztizáltuk. Mindkét esetben a bursa
proximalis és/vagy distalis zsákja tartalmazta a nagyobb mennyiségű folyadékot. A mély
ujjhajlító ín és a nyírcsont közötti távolság a normálistól eltérést nem mutatott. Az egyes
szekvenciákkal homogén, a folyadékterekre jellemző jelintenzitást kaptunk.
A mély ujjhajlító ín két hasának aszimmetriája a nyírcsont alatti területen (26. kép)
Egy (5.5%) végtag esetén volt látható az elváltozás. A lateralis has jelentősen
megvastagodott a medialishoz viszonyítva. A leírt szekvenciákkal végzett képalkotás során
szerkezete homogénnek bizonyult.
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A mély ujjhajlító ín két hasa közötti belső ruptúra (27. kép)
Ezt az elváltozást szintén egy (5.5%) végtag esetében diagnosztizáltuk. A mély ujjhajlító
ín lateralis és medialis hasa között a transzverzális T2 TSE felvételen az ín teljes vastagságában
jól ábrázolódik egy vékony, függőleges, közepes jelintenzitású vonal.
Csontnekrózisra, -fibrózisra, illetve ödémára utaló magasabb jelintenzitású területek a facies
flexoria alatti subchondralis csontlemezben (31. kép)
Hat (33.3%) végtag esetében lehetett megfigyelni a subchondralis csontlemez különböző
nagyságú területére kiterjedő, magasabb jelintenzitású területeket, elsősorban a crista sagittalis
csontlemezének tájékán. Ezek egy része összeköttetésben állt a spongiosaval, és ahhoz
nagymértékben hasonló jelintenzitást mutatott, de voltak független, szigetszerűen elhelyezkedő
típusúak is.
A facies flexoria alatti subchondralis csontlemez elvékonyodása (28., 31. kép)
Hat (33.3%) esetben volt megfigyelhető ez a típusú elváltozás, ami nem azt jelentette,
hogy a csontlemez szimmetrikusan, teljes vastagságát tekintve elvékonyodik, hanem elsősorban
a crista sagittalis tájékán és attól lateralis és medialis irányba 6-6 mm-es távolságon belül,
különböző mértékben csökken a vastagsága.
A facies flexoria alatti csontlemez teljes vastagságát érintő degeneratív elváltozás (28. kép)
Három (16.6%), ugyanazon állattól származó végtag esetén volt megfigyelhető az
elváltozás. A csontlemezben - a T1 súlyozott felvételen kifejezetten jól láthatóan - magas
jelintenzitású degeneratív területek jelentek meg, amelyek a csontlemez teljes vastagságát átérve
érintik a facies flexoriát borító rostos porcot is. Az elváltozást mutató területek minden esetben
érintkeztek az alattuk elhelyezkedő spongiosaval.
Kitágult synovialis fossák (32-34. kép)
Egy (5.5%) végtag esetében találtunk a margo distalis mentén a crista sagittalistól
medialisan, a subchondralis csontlemezbe nyúló, 2 darab kitágult synovialis fossát, amelyek a T2
TSE szekvenciával koronális és transzverzális síkban készült felvételeken jól ábrázolódtak. A
medialis és lateralis oldal fossái közötti különbség látványos.
Adhézió a nyírcsont facies flexoriája és a mély ujjhajlító ín között (28., 30. kép)
Két (11.1%), ugyanazon állattól származó elülső végtag esetében volt megfigyelhető
kifejezett adhézió a facies flexoria és a mély ujjhajlító ín között, amely elváltozás jól
ábrázolódott mind a T1 súlyozott sagittalis, mind a T2 TSE szekvenciával transzverzális síkban
készült felvételeken.
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Desmitis a mély ujjhajlító ín nyírcsont alatti szakaszában (28. kép)
Az előbb említett két (11.1%) végtag esetében lehetett megfigyelni fokális desmitist a
mély ujjhajlító ín nyírcsont alatti szakaszában a T1 súlyozott szekvenciával sagittalis síkban
készült felvételeken. A desmitis az adhéziótól distalisan helyezkedett el.
Negatív esetek
Tíz (55.5%) végtag esetében nem volt az adott régiót érintő kóros elváltozás. Egy 8 éves
ló két hátulsó lábában (MRI kód: 10., 11), egy 4 éves állat mind a négy lábában (MRI kód: 34.,
35., 36., 37), egy másik 4 éves állattól származó egyik elülső illetve hátulsó végtagban (MRI
kód: 32., 33), és egy 3 éves ló két elülső lábában (MRI kód: 22., 23)
A jobb áttekinthetőség érdekében az előbbiekben leírtakat a 7. és 8. táblázat tartalmazza.
7. táblázat: A vizsgálati anyagban detektált kóros elváltozások típusa és korcsoportok szerinti
előfordulási gyakorisága (%)
Elváltozás típusa
A pataízület recessus palmarisának
tágulata
Fokozott folyadék-felhalmozódás a bursa
podotrochlearisban
A mély ujjhajlító ín két hasának
aszimmetriája a nyírcsont alatti területen
A mély ujjhajlító ín két hasa közötti belső
ruptúra
Csontnekrózisra, -fibrózisra, illetve
ödémára utaló magasabb jelintenzitású
területek a facies flexoria alatti
subchondralis csontlemezben
A facies flexoria alatti subchondralis
csontlemez elvékonyodása
A facies flexoria alatti csontlemez teljes
vastagságát érintő degeneratív elváltozás
Kitágult synovialis fossák

Előfordulás száma
0-7 napos korig
(n=30)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Subchondralis cysták

0 (0%)

Adhézió a nyírcsont facies flexoriája és a
mély ujjhajlító ín között
Desmitis a mély ujjhajlító ín nyírcsont
alatti szakaszában
Negatív estek

0 (0%)
0 (0%)
30 (100%)
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Előfordulás száma
3-14éves korig
(n=18)
5 (27.8%)
MRI kód: 8.12.13.14.15
2 (11.1%)
MRI kód: 8.14
1 (5.5%)
MRI kód: 8
1 (5.5%)
MRI kód: 9
6 (33.3%)
MRI kód: 26.27.12.13.14.15
6 (33.3%)
MRI kód: 26.27.12.13.14.15
3 (16.6%)
MRI kód: 13.14.15
1 (5.5%)
MRI kód: 26
0 (0%)
MRI kód:
2 (11.1%)
MRI kód: 14.15
2 (11.1%)
MRI kód: 14.15
10 (55.5%)
MRI kód: 10.11.22.23.32-37

8. táblázat: Az egy adott végtagban parallel kialakuló elváltozások összefoglaló táblázata
MRI
kód
8

Életkor
/év/
8

9
12

8
14

13

14

Együttesen előforduló degeneratív elváltozások
-

14

14

-

15

14

-

26

27

3

-

3

-

A pataízület recessus palmarisának tágulata
Fokozott folyadékfelhalmozódás a bursa podotrochlearisban
A mély ujjhajlító ín két hasának fokozott aszimmetriája a
nyírcsont alatti területen
A mély ujjhajlító ín két hasa közötti belső ruptúra
A pataízület recessus palmarisának tágulata
Csontnekrózisra, -fibrózisra, illetve ödémára utaló, magasabb
jelintenzitású területek a facies flexoria alatti subchondralis
csontlemezben
A facies flexoria alatti subchondralis csontlemez elvékonyodása
A pataízület recessus palmarisának tágulata
Csontnekrózisra, -fibrózisra, illetve ödémára utaló, magasabb
jelintenzitású területek a facies flexoria alatti subchondralis
csontlemezben
A facies flexoria alatti subchondralis csontlemez elvékonyodása
A facies flexoria alatti csontlemez teljes vastagságát érintő
degeneratív elváltozás
A pataízület recessus palmarisának tágulata
Fokozott folyadékfelhalmozódás a bursa podotrochlearisban
Csontnekrózisra, -fibrózisra, illetve ödémára utaló, magasabb
jelintenzitású területek a facies flexoria alatti subchondralis
csontlemezben
A facies flexoria alatti subchondralis csontlemez elvékonyodása
A facies flexoria alatti csontlemez teljes vastagságát érintő
degeneratív elváltozás
Adhézió a nyírcsont facies flexoriája és a mély ujjhajlító ín között
Desmitis a mély ujjhajlító ín nyírcsont alatti szakaszában
A pataízület recessus palmarisának tágulata
Csontnekrózisra, -fibrózisra, illetve ödémára utaló, magasabb
jelintenzitású területek a facies flexoria alatti subchondralis
csontlemezben
A facies flexoria alatti subchondralis csontlemez elvékonyodása
A facies flexoria alatti csontlemez teljes vastagságát érintő
degeneratív elváltozás
Adhézió a nyírcsont facies flexoriája és a mély ujjhajlító ín között
Desmitis a mély ujjhajlító ín nyírcsont alatti szakaszában
Csont nekrózisra, -fibrózisra, illetve ödémára utaló, magasabb
jelintenzitású területek a facies flexoria alatti subchondralis
csontlemezben
A facies flexoria alatti subchondralis csontlemez elvékonyodása
Kitágult synoviális fossák
Csontnekrózisra, -fibrózisra, illetve ödémára utaló, magasabb
jelintenzitású területek a facies flexoria alatti subchondralis
csontlemezben
A facies flexoria alatti subchondralis csontlemez elvékonyodása
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5.5.3 Az „Eredmények” című fejezet 5.5 pontjához tartozó MRI felvételek

25. kép: A 8-as MRI kódú 6 éves, hobbi hátasként lovagolt állat jobb elülső végtagjáról sagittalis síkban T2*
súlyozott GE szekvenciával készült felvétel. Fehér nyilak közötti terület: a pataízület kitágult recessus
palmarisában magas jelintenzitású megnövekedett mennyiségű ízületi folyadék; Szürke nyilak: fokozott
mennyiségű, magas jelintenzitású synovialis folyadék a bursa podotrochlearisban

26. kép: A 8-as MRI kódú 6 éves hobbi hátasként lovagolt állat jobb elülső végtagjáról transzverzális síkban T2
TSE szekvenciával készült felvétel. Függőleges rövid fehér nyilak: a mély ujjhajlító ín nyírcsont alatt elhelyezkedő
lateralis (jobb oldal) és medialis (bal oldal) kötegének vastagságbeli aszimmetriája

50

27. kép: A 9-es MRI kódú 6 éves, hobbi hátasként lovagolt állat jobb elülső végtagjáról transzverzális síkban T2
TSE szekvenciával készült felvétel. Fehér nyíl: a mély ujjhajlító ín lateralis és medialis kötege között kialakult
függőleges, közepes jelintenzitású vonalként ábrázolódó vékony ruptúra

A

28. kép: A 14-es MRI kódú 14 éves, hobbi hátasként lovagolt állat jobb elülső végtagjáról sagittalis síkban T1
súlyozott SE szekvenciával készült felvétel. A: mély ujjhajlító ín; Fehér nyilak: a pataízület kitágult recessus
palmarisában közepes jelintenzitású, megnövekedett mennyiségű ízületi folyadék; Zöld nyilak közötti terület: a
facies flexoria alatti csontlemez teljes vastagságát érintő, a spongiform csontszövetre jellemző jelintenzitást mutató
degeneratív elváltozás; Sárga nyíl: adhézió a nyírcsont facies flexoriája és a mély ujjhajlító ín között; Kék nyíl:
elvékonyodott, alacsony jelintenzitású subchondralis csontlemez a facies flexoria alatti területen; Piros nyíl:
desmitis a nyírcsont margo distalisa alatt elhelyezkedő mély ujjhajlító ínszakaszban

51

29. kép: A 14-es MRI kódú 14 éves, hobbi hátasként lovagolt állat jobb elülső végtagjáról sagittalis síkban T2*
súlyozott GE szekvenciával készült felvétel. Fehér nyilak: a pataízület kitágult recessus palmarisában magas
jelintenzitású, megnövekedett mennyiségű ízületi folyadék; Szürke nyilak: fokozott mennyiségű, magas
jelintenzitású synovialis folyadék a bursa podotrochlearisban

30. kép: A 14-es MRI kódú 14 éves, hobbi hátasként lovagolt állat jobb elülső végtagjáról sagittalis síkban T2 TSE
szekvenciával készült felvétel, amely a 29. képen bemutatott elváltozás transzverzális síkban való megjelenését
ábrázolja. Fehér kör: az adhéziót tartalmazó régió, ahol a spongiform szövet közvetlenül a mély ujjhajlító ínnal
érintkezik; Sárga nyíl: a nyírcsont crista sagittalisa alatt normális esetben látható kevés – a bursa podotrochlearisban
található – synovia medialis (bal) irányba tolódott
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31. kép: A 26-os MRI kódú 3 éves sporthátasként lovagolt állat jobb elülső végtagjáról sagittalis síkban T1
súlyozott SE szekvenciával készült felvétel. Kék nyíl: elvékonyodott, alacsony jelintenzitású, subchondralis
csontlemez a facies flexoria alatti területen; Vékony fehér nyíl: csontnekrózisra, -fibrózisra, illetve ödémára utaló
közepes jelintenzitású terület a facies flexoria alatti subchondralis csontlemezben

32. kép: A 26-os MRI kódú 3 éves sporthátasként lovagolt állat jobb elülső végtagjáról sagittalis síkban T2*
súlyozott GE szekvenciával készült felvétel. Vékony rózsaszín nyíl: cystára hasonlító, magas jelintenzitású, ízületi
nedvet tartalmazó synoviális fossa
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33. kép: A 26-os MRI kódú 3 éves sporthátasként lovagolt állat jobb elülső végtagjáról koronális síkban T2 TSE
szekvenciával készült felvétel. Vékony rózsaszín nyílak: a nyírcsont margo distalisa mentén, a L-impar felett a
csonton található sulcusból kiinduló, a csont subchondralis állományán túlnyúló synovialis fossák

34. kép: A 26-os MRI kódú 3 éves sporthátasként lovagolt állat jobb elülső végtagjáról transzverzális síkban T2
TSE szekvenciával készült felvétel. Vékony rózsaszín nyílak: a nyírcsont margo distalisa mentén, a L-impar felett
a csonton található sulcusból kiinduló, a csont subchondralis állományán túlnyúló synovialis fossák
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
Számos, a nyírcsontban kialakuló elváltozás összefüggésben áll a patahengergyulladással (59, 91), de ismert tény, hogy sok esetben kapunk pozitív radiológiai leletet, amikor
az állat egyébként a fizikális sántaságvizsgálat során negatívnak bizonyult (31). Ez az állítás
fordítva is igaz: számtalan lovon találhatók meg a tipikus klinikai tünetek, ám radiológiailag
elváltozást nem lehet megállapítani (86). A szarutokon belüli csontos képletek röntgenvizsgálata
során kapott felvételek korlátozottan használhatók, mivel minimum 40%-os denzitáskülönbség
szükséges ahhoz két csontterület között, hogy az elváltozást értékelni lehessen (9). A patahengergyulladás során a patahengert alkotó lágyszövetek (mély ujjhajlító ín, lig. impar, bursa
podotrochlearis, a facies flexoriát borító cartilago fibrosa), amelyek vizsgálata rendkívül
lényeges volna mind a pontos diagnózis, mind a terápia és a prognózis tekintetében, a
hagyományos röntgen felvételen nem, vagy csak indirekt módon vizsgálhatók (17). Lényeges
degeneratív elváltozásokra gyakran még a több irányból gondosan készített felvételek alapján
sem derül fény (89). A CT, mint több síkú rétegvizsgálatra alkalmas képalkotó diagnosztikai
lehetőség megjelenése és elterjedése a lovak sántaságának diagnosztikájában, jelentősen javította
a patára, szűkebben a patahenger alkotásában résztvevő nyírcsontra vonatkozó vizsgálatok
pontosságát (41, 89), de még mindig nem jelentett áttörést a lágyszövetek vonatkozásában.
6.1 A patahenger vizsgálatára alkalmas mérési metodika
A vizsgálatainkból kapott eredmények alátámasztják a más szerzők által is leírt mérési
módszerek alkalmazhatóságát a patahenger vizsgálatában. Általánosságban három alap
szekvenciának (T1 súlyozott, T2 súlyozott, inversion recovery) három síkban (sagittalis,
transzverzális és koronális/dorsalis) való alkalmazása terjedt el (37). Kadaver lábak esetén a
vizsgálati idő nem bírt klinikai jelentőséggel (altatás), így a minél pontosabb eredmény
érdekében hosszú mérési idejű beállításokat is alkalmaztak.
Ilyenek voltak például a különböző – ortopédiai szempontból rendkívül informatív
(ízületi porc/synovialis folyadék közötti határozott kontraszt) - inversion recovery szekvenciák
(37). Élő állatok vizsgálatakor az altatási idő minimalizálása rendkívül fontos. Az inversion
recovery szekvenciákat a relatív hosszú vizsgálati időtartamuk miatt a gyakorlatban kevéssé
alkalmazzák (37). Mivel azonban a velük alkotott kép rendkívül informatív, ezért fontosnak
tartottuk, hogy olyan paraméterekkel rendelkező beállítást keressünk, ami rövid mérési idővel,
fat-suppressed (zsírelnyomásos) lehetőség mellett jó kontrasztviszonyokat teremt az ízületi porc
és a synovia között.
55

Klinikai szempontból a gradiens echo szekvenciának van az egyik legnagyobb
jelentősége. Egyrészről rövid a mérési ideje, másrészről rendkívül jól ábrázolódnak a
folyadékterek és lehetőség van zsírelnyomásra. Mindezek rendkívül fontosak az akut folyadékfelhalmozódással járó patológiás folyamatok ábrázolásához (pl. subchondralis cysták, synovialis
fossák, core lesiók stb.), a porcfelszinek és a csont morfológiai vizsgálatához. A
leginformatívabb képet ezzel a szekvenciával 30° flip angle esetén kapjuk (39). A szekvencia
hátránya, hogy inhomogén mágneses mező kialakulására van lehetőség, ami növeli az artefaktok
előfordulását.
A spin echo szekvenciák közül a T1 súlyozott beállítás jó lehetőséget biztosít a
spongiform csontszövet vizsgálatára - amely a benne lévő zsírszövet következtében magas
jelintenzitású, a mineralizálódott szövetek és a tömöttrostos szövetek alacsony jelintenzitásúak, a
folyadék közepes jelintenzitású - de sajnos viszonylag lassú szekvencia. A T2 turbo spin echo
szekvencia esetén a kép általánosságban kevésbé kontrasztos, de ez nem okoz diagnosztikai
nehézséget. A zsírszövet magas jelintenzitású marad, a mérési idő pedig lényegesen rövidebb
(37).
Mindezeket figyelembe véve került sor a vizsgálatok során alkalmazni kívánt mérési
metodika összeállítására, amely lehetőséget biztosít minden az adott anatómiai régiót alkotó
szövettípus precíz vizsgálatára, 3 mm-es szeletvastagság esetén összesen 15.17 perc aquizíciós
(mérési) idő (TA) alatt (3.táblázat, 25. oldal).
6.2 A kiválasztott mérési metodika alkalmazhatóságának összehasonlító vizsgálata felnőtt
lovak és csikók esetében
Mostanáig a kutatók MR technikával a felnőtt lovak lábvégeit vizsgálták. Elsőként a
normál anatómiai struktúrák kerültek meghatározásra, majd ezt követték a patológiás
elváltozások vizsgálatai. Sajnos a növekedésben lévő állatokra igen kevés figyelmet fordítottak,
holott számos makroszkópikus (DOD) és mikroszkópikus (csontban és porcban kialakuló
mikrofraktúrák, rendellenességek az osteogenesis és a mineralizáció során) rendellenesség
lokalizálódik a végtagokra. Figyelembe véve ezt a körülményt, lényeges annak tisztázása, hogy a
napjainkban felnőtt lovakon alkalmazott szekvenciák, amelyek alapjául szolgáltak az alkalmazott
mérési metodika meghatározásához, mennyire relevánsak növendék állatok esetében.
A kutatómunka ezen fejezetében kapott eredményekből az alábbi következtetések vonhatók
le annak figyelembevételével, hogy a végtagok fagyasztása és felolvasztása megváltoztathatja
egyes szövetek víztartalmát és vízkötőképességét. Ennél fogva a kadaver lábakon kapott
eredmények nem vonatkoztathatók direkt módon az élő állatokra (33):
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1. A csontszövet spongiosa állományának és a csontvelő vizsgálatára a T1 spin echo
szekvencia bizonyult a legalkalmasabbnak mind felnőtt, mind növekedésben lévő állatok
esetében, mint ahogy ezt felnőtt állatok esetében kadaver végtagon már leírták (33).
2. Más szerzők eredményeihez hasonlóan jelen tanulmányból is kiderül, hogy a
folyadékterek

vizsgálatára

felnőtt

állatokban

a

T2

súlyozott

szekvenciák

a

legalkalmasabbak (33, 34, 46). Van azonban egy lényeges különbség a csikók és a felnőtt
állatok vizsgálhatósága között. Csikók esetében a növekedési zónák - különösen a
patacsont proximalis és a nyírcsont körkörös növekedési zónája – és az ízületi folyadék
által adott jelintenzitás-hasonlóság miatt a folyadék-porc-csont komplex ezzel a
szekvenciával kevéssé informatív képet nyújt.
3. A T1 inversion recovery szekvencia kedvezőbb kontrasztviszonyokat biztosított, mint a
más szerzők által szintén kadaver felnőtt végtagon a hyalin porccal fedett ízületi
felületek, illetve a rostos porccal fedett facies flexoria és a Ligamentum impar
vizsgálatára gyakran alkalmazott szekvenciák: T1 súlyozott SE, T2 súlyozott, PD
súlyozott (33, 86). Csikók esetében fontos kutatási eredmény, hogy ez a szekvencia adta
a leginformatívabb képet a patacsont és a nyírcsont még növekedésben lévő, illetve már
mineralizálódott területeiről, és szolgáltatott optimális kontrasztviszonyokat az ízületi
porc, a Ligamentum impar és a synoviális folyadék között a patacsont nyírcsonti ízület
tájékán.
4. Minden újszülött csikóláb esetén a csüdcsont distalis és a patacsont proximalis
növekedési zónája jól ábrázolódott.
5. A pata anatómiai struktúrái közül a legnagyobb jelintenzitásbeli hasonlóságot újszülött és
felnőtt lovak esetében – figyelembe véve a felnőtt állatoknál más szerzők által leírt
eredményeket is (33, 34, 46, 86) – a mély ujjhajlító ín, a Ligg. sesamoidea collateralia és
a Ligamentum impar mutatta.
6. A T2 súlyozott és a T1 inversion recovery szekvenciák adták a legértékelhetőbb képet a
bursa podotrochlearisról felnőtt lovak végtagjainál, de újszülött csikóknál egyetlen
esetben sem volt megtalálható MRI-vel a bursa.

A három síkban alkalmazott négy szekvencia a patahenger rendkívül kontrasztos és
részletgazdag vizsgálatát teszi lehetővé. Az eredmények fejezet első két pontjában leírtakat a
következőkben lehet összefoglalni:
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Előnyök:
-

Rövid vizsgálati idő.

-

A hagyományos radiológiával, illetve ultrahang technikával szemben az MRI tetszőleges
síkú felvételezésre alkalmas (24).

-

A mérési metodika tartalmaz rövid mérési idejű T1 inversion recovery felvételezést

-

Csekély az artefakt-képződés esélye

-

A patahengert alkotó szövetek- felnőtt ló esetében minden szövettípus (a nyírcsont
különböző területei, cartilago fibrosa, bursa podotrochlearis, ligamentum impar, mély
ujjhajlító, Ligg. sesamoidea collateralia), csikók esetében a bursa és a cartilago fibrosa
kivételével - minden eddigi diagnosztikai eljárásnál precízebben ábrázolhatóak.

-

A synoviával telt üregek, illetve a hyalin és rostos porccal fedett felszínek nagy
részletességgel vizsgálhatók.

-

Felnőtt állatoknál a bursa podotrochlearis synovia tartalma, alakja és falvastagsága jól
ábrázolható, csikóknál nem.

Hátrányok:
-

A vizsgálathoz általános anesztézia szükséges, és az összes berendezésnek antimagnetikusnak kell lennie.

-

A diagnosztikai eljárás drága, és Európában napjainkban csak kevés helyen van működő
berendezés nagyállatok vizsgálatára.

Manapság

egyre

elterjedtebben

alkalmaznak

úgynevezett

nyitott

mágneseket

a

muszkuloszkeletális rendszer vizsgálatára. Ezen berendezések lehetőséget adnak a carpus és a
tarsus, illetve az ezektől distalisan levő területek, és a fej, valamint a nyak felső harmadának
vizsgálatára (24). Élő lovon a két elülső láb vizsgálata együttesen kb. egy órát vesz igénybe (24).
A patahenger-gyulladás során kialakuló patológiás elváltozásokra irányuló kutatások kimutatták,
hogy a betegség etiopatológiájában fontos szerepet játszanak a mély ujjhajlító ínban, a cartilago
fibrosában és a szomszédos lágyszövetekben létrejövő kóros elváltozások (90, 91). Tekintettel az
MRI által nyújtott nem-invazív, részletgazdag képalkotásra, az eljárás nagyban segítheti a
betegség kialakulásának és kórfejlődésének még pontosabbá tételét. Másik fontos szerepe lehet
ennek a diagnosztikai eljárásnak a közeli jövőben, hogy lehetőséget nyújt a növendék állatok
azon osteogenetikus rendellenességeinek korai szűrésére, amelyek hajlamosító tényezőkként
szerepelhetnek a patahenger-gyulladás kialakulásában. Ezt támasztják alá azok a gépfejlesztések,
amelyek törekvése, hogy a vizsgálatokhoz ne legyen szükség általános anesztéziára.
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6.3 A nyírcsont MR morfológiájának szövettani és immunhisztokémiai összehasonlító
vizsgálata felnőtt és újszülött állatok esetében
A patahenger-gyulladás 200 évvel ezelőtti első diagnosztizálása óta minden elérhető
képalkotó diagnosztikai módszert (hagyományos radiológia, angiográfia, xeroradiográfia,
ultrahang, szcintigráfia, CT, MRI) bevetettek, hogy a betegség etiopatológiáját feltérképezzék.
Ebből természetesen nem maradhattak ki a különböző szövettani, immunhisztokémiai és az
ezeken alapuló fejlődéstani vizsgálatok sem.
Mint már a bevezetőben említettem, a betegség kialakulását tekintve két nézet terjedt el.
Az egyikben, amelynek tábora kisebb, a területet ellátó angio-architekturában kialakuló
anomáliákat (atherosclerosis, a. digitalis lat. et med. stenosis) tekintik kiindulópontul, és ennek
tulajdonítják a további degeneratív elváltozások kialakulását (53, 54, 55). Ezekben a
kutatásokban meghatározásra kerültek a nyírcsontot ellátó erek, és a dorsalis és a ventralis
plexusból eredő kis arteriolák, amelyek a csontba behatolva, annak közvetlen vérellátását
biztosítják (54). Megállapították, hogy minimum két arteriola elzáródása szükséges
subchondralis cysta kialakulásához (53, 55). A másik, nagyobb tábor szerint elsősorban
mechanikai, biomechanikai okai vannak a betegség kialakulásának (3, 35, 44, 49, 71). Ennek
igazolására több tudományos munka készült, ahol a szövettani eljárások közül elsősorban
Safranin-O, hematoxilin-eosin, ezüst impregnációs és Mallory-féle festéseket alkalmaztak (5,
68). Ezek a kutatások elsősorban a már kialakult elváltozások meghatározására irányultak, és a
nyírcsont facies flexoriáját borító rostosporcban kialakuló degeneratív elváltozásokat célozták
felnőtt állatok esetében. Az immunhisztokémiai vizsgálatok során számos nehézség merült fel. A
legnagyobb gond, hogy nem áll rendelkezésre monoklonális ellenanyag a ló kollagén
epitópjaihoz, így a jelenleg alkalmazható reagensekkel kapott eredményt óvatosan kell értékelni
(7, 28). Az ok amiért ez a kollagén-kimutatási eljárás mégis elvégzésre került a következő. Egy
tudományos munkában 1991-ben publikálásra került, miszerint a hyalinporcban a kollagén 9095%-a kollagén-II típusú rost. A maradék 5-10%-ot kollagén-VI, IX, XI, XII és XIV-es rostok
alkotják (40). A kollagén-II típusú rost prokollagén formájában szekretálódik a chondrocytákból.
A II-típusú prokollagén előállításához szükséges messenger RNS szekvenálását elvégezve egy
másik kutatócsoport megállapította, hogy a ló chondrocytákból származó mRNS-el
komplementer DNS szekvenciasora a humán komplementer DNS szekvenciasorával 92.4%-os,
az elkészült ló propeptid a humán propeptidhez pedig 95%-os hasonlóságot mutat (52). Ezeket a
korábbi vizsgálati eredményeket figyelembe véve került alkalmazásra a kollagén-II típusának
ábrázolására

szolgáló

immunhisztokémiai

eljárás.

A

patahenger-gyulladás

képalkotó

diagnosztikát alkalmazó vizsgálati metodikái mindig törekedtek arra, hogy lehetőleg
59

számszerűsíthető összefüggéseket keressenek az egyes anatómiai régiók egymáshoz viszonyított
arányai és a klinikailag megjelenő betegség, vagy éppen tünetmentesség között. Ugyanúgy igaz
ez a szövettan hisztomorfológiai vizsgálataira is. Egy, a nyírcsont hisztomorfológiájával
foglalkozó tudományos munka Masson-féle trichrom festés alkalmazásával nagy részletességgel
vizsgálta a csont teljes subchondralis régiójának alkotásában résztvevő szöveti struktúrák arányát
klinikailag beteg és tünetmentes állatokon (pl.: a nyírcsont subchondralis keresztmetszeti
felszínének átlagos nagyságát, a csontvelőben található trabekuláris csontállomány térfogatának
arányát a csontvelő térfogatához viszonyítva). Következtetéseikben kifejtik, hogy rendkívül
nagyok az egyedi eltérések, de a velőüreg szignifikánsan kisebb a patahenger-gyulladásban
szenvedő állatoknál, mint a kontroll csoport egyedein (91). Egy másik tanulmány felnőtt,
klinikailag sántaságmentes állatok nyírcsontjainak különböző hisztomorfológiailag mérhető
paramétereit vizsgálta és megállapította, hogy az elülső lábakon az ízületi felszíneket és a hajlító
felszínt borító porctípusok mineralizált rétege nagyobb, mint a hátulsó lábakon mért, illetve a
facies flexoria alatti kortikális csontvolumen kisebb, mint a hátulsó lábakon (27).
Az eddigiekben említett tudományos munkák és eredményeik mind felnőtt állatokkal
foglalkoztak. Egy tanulmány a vemhesség 100. napjától a születést követő egy éves korig
vizsgálta a nyírcsont csontos és porcos elemeinek fejlődését. Megállapítást nyert, hogy a
nyírcsont a 100. napon egy porcos előtelep (embrodium) formájában található meg, de a
vemhesség 330. napjára már minden embrodium csontosodási magot tartalmaz (56).
Mindezeket azért tartottam fontosnak leírni, hogy érthetővé váljon az a folyamat, ami
egyre inkább a fiatal, fejlődésben lévő állatok vizsgálatát helyezi a kutatások fókuszába. Az
általunk kapott eredményeket összehasonlítva az irodalmi adatokkal látható, hogy a születést
követően minden egyes nyírcsont tartalmazta a csontosodási magot. A szövettani vizsgálat és
ugyanazon szeletről különböző szekvenciákkal készült MRI felvétel lehetőséget ad az
appositionálisan növekvő csontszövet és a körkörösen elhelyezkedő porcszövet egyes rétegeinek
egzakt vizsgálatára. Schmorl és AZAN festési eljárásokat alkalmazva markánsan elkülöníthető a
csont és a porcszövet, ami nagyban segítette az MRI kép értékelését. A T1, T2 súlyozott, és a T1
inversion recovery szekvenciák lehetőséget adnak a hyalinporc egyes rétegeinek, illetve az
elcsontosodó régió különböző mennyiségű csont-, illetve elmeszesedett porcmátrixot tartalmazó
rétegeinek elkülönítésére (ld. „Eredmények” fejezet, 4. táblázat, 36. oldal). Ilyen részletességgel
egyetlen, ma a képalkotó diagnosztikában rutin körülmények között alkalmazott eljárás sem bír.
T1 súlyozott szekvenciával újszülött csikókban mind a hyalin, mind a rostos porc közepes
jelintenzitást mutatott, ami az aktívan növekvő, folyadékdús porcszövtre jellemző. A magasabb
folyadéktartalomnak köszönhetően felnőtt állatokban is közepes jelintenzitást kaptunk.
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Csikókban a subchondralis régió mindkét rétege alacsony jelintenzitású, felnőtt lovakban teljesen
jelmentes területként ábrázolódott. Ez a különbség abból adódik, hogy az elpusztuló porcsejtek
területén kialakuló, meszesedett porcmátrix által képzett elsődleges trabekulák, melyek felszínén
osteoblast tevékenység folyik, nem tudnak olyan sebességgel reszorbeálódni, osseinizálódni és
mineralizálódni, hogy a víztartalmuk szinte jelmentességig csökkenjen. A spongiosa már
újszülött korban is zsírsejteket tartalmaz, amelyek az ellátó erek mentén bejutó mesenchymalis
sejtekből differenciálódnak (7). Ebben a korban azonban mennyiségük még nem elegendő a
magas jelintenzitás létrehozásához, mivel a spongiosa még nagy mennyiségben tartalmaz a
felnőttkorinál folyadékdúsabb csont- és porcmátrixot.
T2* súlyozott gradiens echo (T2*GE) szekvenciával csikók esetében már van lehetőség
megkülönböztetni a hyalinporc két felszíni rétegét (superficialis nyugvó porc, proliferációs zóna)
az alattuk elhelyezkedő degenerációs zónától. A két előbbi magas, az utóbbi alacsony
jelintenzitású. A T2*GE szekvencia magas jelintenzitással ábrázolja a folyadékban gazdag
szöveteket. A degenerációs zónában és az alatta elhelyezkedő nagyobb mennyiségű porcmátrixot
tartalmazó szövetben kalcifikáció és mineralizáció folyik, illetve AZAN festéssel jól
kimutathatóan csökken a vízkötő glükóz-aminoglikán (GAG) molekulák (keratán-szulfát,
chondroitin-szulfát, hyaluronsav) mennyisége, ezáltal a magasabb jelintenzitást adó víz
mennyisége is. A kevés porcmátrixot, jelentős csontmátrixot tartalmazó mélyebb régió és a
centrális spongiform régió egyformán közepes-csökkent jelintenzitása két tényezőtől függ.
Egyrészről a mérés során alkalmazott 30° flip angle lehetőséget ad zsírelnyomásra, tehát elvileg
alacsonyabb jelintenzitást várnánk, de a fejlődő szövetek magasabb víztartalma ezt
ellensúlyozza. Jól látható ez a felnőtt állaton végzett vizsgálat eredményét tekintve, ahol a nagy
zsírtartalmú, viszont csekély folyadéktartalmú spongiosa ugyanezen szekvenciával alacsony
jelintenzitású.
T1 inversion recovery szekvenciával - amelyet kifejezetten orthopédiai vizsgálatokra ajánl
a szakirodalom (37) - 150 ms inverziós idő esetén zsírelnyomásos képet kapunk, amely felnőtt
állatok esetében nagyban hasonlít a T2 súlyozott, előbb magyarázott képre. A különbség
elsősorban a porc megjelenítésében mutatkozik (5. táblázat, 37. oldal). Csikók esetében az aktív
hyalin porc superficialis nyugvó zónája közepes jelintenzitást mutat az előző szekvenciánál leírt
magassal szemben, míg a proliferációs és degenerációs zóna közepes-csökkent, illetve alacsony
jelintenzitású.
Az immunhisztokémiai eredményeket a már korábban említett okok miatt óvatosan kell
értelmezni, de az előzőekben leírtakat mindenképpen alátámasztják az eredmények. A
hyalinporcban nagy mennyiségben a kollagén-II típusú rost található meg. Ezekhez a kollagén
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fibrillumokhoz különböző, nagy vízkötő képességgel bíró, korábban említett GAG molekulák
kötődnek. A hagyományos festési eljárások ezeket célozzák. A kollagén festéshez szükséges
epitópfelszabadulás nagy mennyiségben csak a degenerációs zónában megtalálható chondronok
közvetlen környezetében, kevésbé az interterritoriális

mátrixban

volt

megfigyelhető.

Szakirodalmi adatok szerint azonban a teljes hyalinporcnak festődnie kellett volna, mivel más
állatfajok ugyanezen szövetének monoklonális reagensekkel való festési eljárása ezt igazolja (7,
28). Mivel a csontmátrix és a rostos porc nagy mennyiségben kollagén-I típusú rostot tartalmaz,
így ezek a szövetek nem festődtek.
Az eddig leírtak ismeretében kijelenthető, hogy jelenleg a lovak patahenger régiójának
vizsgálatára alkalmazott képalkotó módszerek közül az MRI a legalkalmasabb a növekedésben
lévő porcszövet (érett hyalinporc, proliferációs zóna, degenerációs zóna) és a belőle kialakuló
csontszövet (nagy mennyiségű porcmátrixot tartalmazó felületes, és nagy mennyiségű
csontmátrixot tartalmazó mély réteg) egyes rétegeinek kontrasztos elkülönítésére. Ezt igazolja az
azonos szeletről készített felvétel és a vele párhuzamba állított szövettani metszet. Az MRI tehát
újszülött kortól lehetőséget nyújt az esetleges rendellenes csontnövekedési folyamatok korai
felismerésére és pontos lokalizációjára a vizsgált anatómiai régióban. A kapott eredmények
alapjául szolgálhatnak a különböző korú csikókra vonatkozó komplex staging rendszer
kidolgozásához.
6.4 A nyírcsont kvantitatív morfológiai vizsgálata MRI-vel felnőtt állatokon
Ahogy ezt már említettem a „Következtetések” című fejezet előző pontjában, a
patahenger-szindróma képalkotó diagnosztikát alkalmazó vizsgálati metodikái mindig törekedtek
arra, hogy lehetőleg számszerűsíthető összefüggéseket keressenek az egyes anatómiai régiók
egymáshoz viszonyított arányai és a klinikailag megjelenő betegség, vagy éppen tünetmentesség
között. Ez igen nehéz feladat, mert nem egy függő tényezőt kell összehasonlítani egy független
tényezővel, hanem különböző típusú élő szövetekre gyakorolt belső (szervezetből eredő) és
külső (szervezeten kívüli) hatások összessége által kiváltott szöveti reakciók összefüggéseit
keressük. Egy tanulmány számos hisztomorfológiai paraméterét vizsgálta a nyírcsont különböző
területeinek. Tették ezt klinikai tüneteket mutató patahenger-szindrómában szenvedő, klinikailag
negatív és növendék lovak esetében (91). Mérték a nyírcsont subchondralis területének
keresztmetszeti felszínét, és azt találták, hogy egyedileg nagyok az eltérések, de nincs
szignifikáns különbség az egyes csoportok között, illetve ugyanazon állathoz tartozó végtagokon
mért értékek hasonlóak. A facies flexoria alatti subchondralis terület és a nyírcsont teljes
subchondralis keresztmetszeti felszínének területe közötti arány a két felnőtt csoport között már
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szignifikáns különbséget mutatott. A patahenger-gyulladásban szenvedő állatok esetében a facies
flexoria alatti subchondralis régió a teljes keresztmetszet nagyobb százalékát foglalja el, mint a
kontroll csoportban (91). Ugyanebben a tanulmányban állapították meg, hogy az átlagos
velőterület a patahenger-gyulladásban szenvedő állatoknál kisebb, mint a kontroll csoport
egyedein. Több, az előbb említetthez hasonló tanulmány született, amelyek mind radiológiai,
mind hisztomorfológiai módszereket alkalmaztak az összefüggések feltárására (27, 49), de olyan
nem-invazív MRI kvantifikáció, amely lehetőséget ad az egészen minimális elváltozások
figyelembe vételére is, még nem történt.
MRI képalkotással kapott eredményeinket összehasonlítva más szerzők hasonló céllal, de
egyéb módszerrel végzett vizsgálati eredményeivel azt látjuk, hogy bizonyos megfigyelések
nagy hasonlóságot mutatnak. Ilyenek például a nyírcsontban elváltozást mutató eseteknél
kialakuló 1.5-nél nagyobb számértékű kompakta/spongiosa arány, ami a spongiform területek
csökkenését jelenti a teljes térfogatban. Szintén erre példa az ugyanazon állatok végtagjainál
mért hasonló arány, és hasonló elváltozások megléte. 2-2 esetben kaptunk a várttól
nagymértékben eltérő eredményt. Az egyikben egy 3 éves ló két elülső patáját vizsgáltuk, és
különösen a bal elülső végtag esetén az alsó szélsőértéket kaptuk: 1.16-ot. Egy másik esetben
szintén 3 éves állathoz tartozó két elülső patán kapott arány adta a felső szélső értéket: 1.74-et.
Ezek a végtagok térfogat-arányszámaik alapján az ellenkező csoportba tartoznának.
Kíváncsiak voltunk, hogy a leírt elváltozások hátterében mi állhat. Számos szerző az
eltéréseket a csontot állandóan érő nyomó- és húzóerők által kiváltott csontátépülési folyamattal,
illetve a csont részben genetikailag kódolt szöveti szerkezetével és alakjával magyarázza (2, 10,
26). Egy tanulmány - amely elsőként ír le a facies flexoria alatti csontlemezben két határozottan
elkülöníthető, a felszínnel párhuzamosan elhelyezkedő zónát – hangsúlyozza, hogy a facies
flexoria alatti csontlemez, az állat mozgása során a nyírcsontot rögzítő szalagrendszer által a
csontra kifejtett erőhatásoktól függően fejlődik (27).
Mind a saját eredményeinkből, mind a szakirodalomból vett eredményekből látható, hogy
egy polifaktoriális betegség esetén a különböző statisztikai számítások eredményeit nem szabad
figyelmen kívül hagyni, de mindig szigorúan össze kell vetni a klinikai összképpel azok helyes
interpretálása érdekében.
6.5 A patahenger területén kialakuló degeneratív elváltozások vizsgálata MRI-vel
Az anatómiai régiót alkotó szövetekben kialakuló kóros elváltozások pontos
lokalizálásához, kontrasztos megjelenítéséhez és identifikálásához a gyakorlatban a T1, T2
súlyozott spin echo, T2 gradiens, illetve zsírelnyomásos T2 gradiens echo és short time inversion
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recovery szekvenciákat alkalmazzák (37). A gyulladásos folyamatok korai stádiumában a kisebb
- nagyob fokális ödémák megjelenése jellemző. Azokban a szövetekben, ahol nagy mennyiségű
zsír található, szükséges a folyadékfázis/ödéma és a zsír elkülönítése a patológiás folyamat
pontos lokalizálásához és tipizálásához (37). Az előbb leírtakra vonatkozó tipikus példa a
nyírcsont nagy mennyiségű zsírszövetet tartalmazó spongiosa állománya. A standard T2
súlyozott felvételeken a spongiform csontszövetben lévő patológiás folyadékfelhalmozódásból
származó jelet a zsírból jövő kifejezetten magas jelintenzitás elnyomhatja, mintha a vizsgált
terület negatív volna. A T2 súlyozott gradiens echo 30° flip angle esetén kiküszöböli ezt a zavaró
jelfedést, és láthatóvá válik a spongiosában kialakult elváltozás. Az így kapott felvételen az
elváltozást gyakran fokális ödémaként jellemzik, holott lehet csont-necrosis, gyulladás,
trabecularis mikrosérülés vagy fibrózis (51, 92). Az ortopédiai képalkotó diagnosztikában
elterjedt T1 inversion recovery szekvencia rendkívül alkalmas a porcfelszínek vizsgálatára, de a
hagyományos szekvenciák közé tartoznak, ami élő állaton való alkalmazásukat nehezíti (37). A
short time inversion recovery szekvencia javított a vizsgálati lehetőségeken, és 150 ms-os
inverziós idő esetén zsírelnyomásra is alkalmas, ami tovább fokozta használhatóságát, mivel
megtartotta a folyadék-porc közötti kedvező kontrasztviszonyokat, és rendkívül informatívnak
mutatkozik a növekedésben lévő csontszövet vizsgálatára (ld. Eredmények című fejezet 2. pont).
Midezeket figyelembe véve a kapott eredményeket összehasonlítva más szerzők által
közölt adatokkal, az általunk vizsgált fiatal csoport végtagjai gyakorlatilag minden vizsgálati
paramétert figyelembe véve negatívnak bizonyultak. Egy hisztológiai és hisztomorfometriai
tanulmány szerint, ahol 3 csoportot hasonlítottak össze ( 1. klinikai tüneteket mutató patahengergyulladásban szenvedő csoport; 2. előzőhöz hasonló korú állatokból álló, de klinikailag negatív
csoport; 3. növendék állatokból álló csoport), a 9 vizsgált növendék állat - melyek kora 1-3 év mindössze két típusú elváltozást mutatott: 1. a facies flexorián proximo-distalis irányba futó
crista sagittalis közepén egy 4-8 mm átmérőjű synovialis fossa (6%); 2. a facies flexorián a
margo proximalistól 2-7 mm-re distalis irányban elhelyezkedő, haránt irányú, 10-45 mm hosszú
benyomat (5%). Más, általunk is vizsgált elváltozást hozzánk hasonlóan még az említett 1-3 éves
korosztályban sem diagnosztizáltak (91). A 8. táblázatot megtekintve jól látható, hogy a
leggyakrabban parallel előforduló elváltozások vizsgálatában a legtöbb információt a különböző
T2 súlyozott szekvencák (T2* GE, T2 TSE) nyújtották, figyelembe véve, hogy az elváltozások
jelentős része az adott szövettípus szabad és kötött folyadékháztartásában okoz egyensúlyzavart.
Humán vizsgálati metodikák a porcfelszínek vizsgálatára zsírelnyomásos vagy a standard spoiled
GE szekvenciákat ajánlják (11, 19). A jelenlegi tanulmányban megvizsgált 1-7 napos, illetve
felnőtt lovaktól származó paták esetében ez az ajánlás csak részben elfogadható, mivel a fiatal
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állatok növekedési zónáinak rendkívül nagy víztartalma értékelhetetlenné teszi a hyalin-porcot
(ld. Eredmények című fejezet 2. pont). Más szerzők állításával egyetértésben megállapítható,
hogy a nyírcsontban kialakuló rendellenes folyadéktérből érkező jel erőteljesebb kontraszttal bír
short time inversion recovery szekvencia esetén, mint egyéb T2 súlyozott mérést alkalmazva
(24). Sajnos ezzel az előnnyel szemben áll, hogy a mérési idő csökkentésére megnövelt
szeletvastagság negatívan befolyásolja a vizsgálatok érzékenységét (mély ujjhajlító ínban
kialakult fokális defekt).
Vizsgálati anyagunkban T1 súlyozott szekvenciával kifejezetten nagy százalékban (33.3
%) találtunk a facies flexoria alatti csontlemezben magasabb jelintenzitású területeket, amelyek
T2 gardiens echo szekvenciát alkalmazva nem, vagy csak rossz kontrasztviszony mellett
ábrázolódtak. Ez az eredmény az elváltozás idült voltára utal. Heveny, illetve félheveny esetben
mind a csont kompakta, mind az ín kollagén állományában T1 és T2 súlyozott szekvenciákkal is
magas jelintenzitást mutat az elváltozás (15).
A facies flexoria alatti csontlemez elvékonyodása egy végtag kivételével minden esetben
parallel volt megfigyelhető a T1 súlyozott szekvenciával magasabb jelintenzitású területek
megjelenésével az említett szövettípusban, amelyek elsősorban a crista sagittalis tájékára
koncentrálódtak.
Fokozott folyadékfelhalmozódást a bursa podotrochlearisban mindössze 11.1%-ban
diagnosztizáltunk, viszont mindkét esetben megfigyelhető volt a pataízület recessus
palmarisának kifejezett tágulata is. Fontos megemlíteni, hogy kadaver végtagokon a synovialis
terek inhomogenitása nem feltétlen kóros folyamatok eredménye, hanem a végtag preparáció
műterméke is lehet (fagyasztás-olvasztás/víz-synovia). A víz magasabb jelintenzitású, mint a
synovia a T1 és T2 súlyozott felvételeken is (37).
Egy tanulmány szerint a klinikai tüneteket mutató patahenger-gyulladásban szenvedő
állatok 34%-nál lehet adhéziót megfigyelni a facies flexoria és a mély ujjhajlító ín között (91).
Ez nem jár feltétlenül együtt a nyírcsont subchondralis csontlemezének degeneratív
elváltozásával, de mindig megfigyelhető a hajlító felszínt borító rostos porc teljes vastagságát
érintő erózió (91). Egyes szerzők szerint ez az elváltozás a patahenger-gyulladás utolsó,
legsúlyosabb stádiuma, és mindig együtt jár a facies flexoria alatti csontlemez teljes
vastagságának degenerációjával (12, 20, 29, 43, 79, 87). Az általunk végzett vizsgálatok során 2
végtagnál (11.1%) találtunk jól ábrázolódó adhéziót. Mindkét esetben az adhézió a crista
sagittalis tájékán alakult ki a subchondralis csontlemez teljes vastagságát érintő degenerációval,
és az adhézió alatti mély ujjhajlító ínszakasz teljes vastagságát érintő desmitis-sel. Az
elváltozások

T1 szekvenciával kifejezetten jól, T2 súlyozott szekvenciákkal kevésbé
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ábrázolódtak. A vizsgált elváltozások egy részét csak néhány esetben (< 6%) diagnosztizáltuk
(9.táblázat).
9. táblázat: A 6% - nál kisebb gyakorisággal előforduló elváltozások összefoglalása
-

A mély ujjhajlító ín két hasának aszimmetriája a nyírcsont alatti
területen
A mély ujjhajlító ín két hasa közötti belső ruptúra
Kitágult synovialis fossák
Subchondralis cysta

Képalkotó diagnosztika alkalmazásakor, különösen, ha kóros elváltozások meghatározása
a cél és nem csak anatómiai identifikálás, úgy feltétlenül ki kell térni az esetleges artefaktok
megjelenésére. Ezek közül az egyik legfontosabb és a kóros elváltozás diagnosztizálását
leginkább megnehezítő a „magic angle” jelenség. Az inak, szalagok eredésénél és tapadásánál
jelentkezik. Kiküszöbölésére nagyon fontos, hogy a kívánt végtag párhuzamosan legyen
pozícionálva a „Z” tengellyel.
A vizsgálatokhoz szükséges felnőtt állatoktól származó minta gyűjtése során szándékosan
nem tűztük ki célul, hogy csak klinikailag beteg vagy nem beteg állattól származzon a pata.
Ennek tudatában kedvező az 55.5% negativitás, tehát a 18 db vizsgált felnőtt végtagból (4 állat),
10 db volt negatív. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a négy állatból három a 3-4 éves
korosztályba tartozott, ami a betegség megjelenésének alsó korhatára, az eredmény már kevésbé
bíztató. A minta elemszáma nem tekinthető reprezentatívnak messzemenő következtetések
levonásához, de mindenesetre figyelemfelkeltő. Örvendetes viszont a 0-7 napos életkorú állatok
vizsgálati eredménye, amely 100% negativitást mutatott az MRI képalkotás során.
Összegzésképpen elmondható, hogy az MRI képalkotás mind a fejlődésben lévő, mind a
már kifejlett szövetek részletgazdag vizsgálatát lehetővé teszi. Alkalmas egy adott szövettípus
különböző, normál növekedési stádiumainak differenciálására, illetve kis kiterjedésű, más
képalkotással nehezen vizsgálható régiókban kialakuló elváltozások lokalizálására és a folyamat
előrehaladottságának meghatározására.
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7. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI HASZNA, TOVÁBBI KUTATÁSI
JAVASLATOK

7.1 A kutatási eredmények gyakorlati haszna
Sajnos napjainkban már bizonyos sport célra tenyésztett lófajták (hannoveri, holsteini
stb.) esetében egyes betegségek (patahenger-szindróma, DOD (developmental orthopedic
disease), OCD (osteochondritis dissecans), CVM (cervical vertebral malformation) stb.) nagyon
magas százalékos arányban (5-30%) fordulnak elő. Ennek oka az egyre fokozódó
beltenyésztettség, ami az egységes küllem, és jobb versenyeredmények elérését szolgálja. Egy jó
genetikai háttérrel rendelkező, versenyzésre szánt állat felnevelése rendkívül költséges. Minél
később derül fény a versenykarriert negatívan befolyásoló elváltozásokra, annál nagyobb a
veszteség. A ló mint egyed szempontjából pedig gyakran előfordul, hogy a rejtve maradt
patológiás elváltozások vagy konstitúcionális gyengeségek, a számára túlzott igénybevétel miatt
még a kedvtelésből való lovaglást is lehetetlenné teszik. Ezek a kedvezőtlen lehetőségek az
értékvesztés mellett, a ló életminőségének gyors romlásához, állandó fájdalomérzet
kialakulásához vezethetnek. A fejlett társadalmakban a humán-, illetve kisállat-gyógyászatban a
megelőzés nagy hangsúlyt kap. Ez a kutatás megteremti az alapjait egy olyan - az elkövetkező
években várhatóan rutinszerűen alkalmazásra kerülő - szűrővizsgálatnak, amely lehetőséget ad a
fentiekben leírtak kiküszöbölésére. Mindehhez bizakodásra adnak okot az Amerikai Egyesült
Államokban folyó, MR berendezésekre irányuló fejlesztések.
7.2 További kutatási javaslatok
1. A kidolgozott mérési metodika in vivo alkalmazhatóságának vizsgálata 1-6 hónapos
csikók esetében.
2. A fiziológiás növekedést mutató nyírcsont egyes régióinak in vivo MR morfológiája 1-12
hónapos csikók esetében.
3. Különböző tartási (takarmányozás, mozgatás, patkolás) körülmények között felnevelt
csikók (1-6 hónap) patahenger régiójában kialakuló elváltozások vizsgálata MRI-vel.
4. A DOD csoportba tartozó betegségekben szenvedő állatok patahenger régiójának
vizsgálata radiológiai és szövettani eljárásokkal.
5. A patahenger csikókori MR morfológiájának és a kifejlett ló teljesítményének
összefüggései ugyanazon állatok esetében.
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6. A nyírcsont porcos elemeinek MR morfológiája és az állat vitalitása közötti
összefüggések vizsgálata újszülött korban.
7. A CAD (computer aided diagnosis) lovak patahengerén végzett MRI mérések során való
alkalmazhatóságának vizsgálata felnőtt és növendék állatok esetében.
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8. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1. Megállapítottuk, hogy az aktívan folyó endochondralis csontosodás következtében, és a
pata sajátos anatómiája miatt, a felnőtt lovak esetében ortopédiai vizsgálatra alkalmazott
T2 súlyozott szekvenciák csekély diagnosztikai értékkel bírnak a perinatalis időszakban.
Fiatal állatok esetében a T1 inversion recovery szekvenciák adják a legértékelhetőbb
képet.
2. Leírtuk az újszülött csikók nagy mennyiségű hyalin porcot tartalmazó nyírcsontjának MR
morfológiáját, amelynek során megállapítottuk, hogy az MRI alkalmas a porcszövetben
lévő növekedési folyamatok követésére, az egyes zónák határainak ábrázolására, és az
osszeinizálódó subchondralis területek identifikálására és analizálására.
3. Az összehasonlító szövettani és MRI vizsgálataink olyan modellértékű adatokat
szolgáltattak a támasztószöveti vizsgálatok algoritmusainak kidolgozásában, amelyek
nemcsak az állatorvosi kutatások, hanem bármely ilyen struktúrát vizsgálók számára
hasznos információt adnak, így a humán gyakorlatban is használhatóak.
4. Megállapítottuk, hogy felnőtt lovak esetében a T1 súlyozott spin echo szekvencia
sagittalis síkú felvételei alkalmasak a subchondralis régióban való MR kvantifikáció
elvégzésére (magas és alacsony jelintenzitású területek arányának számítása), de a kapott
eredmények a két csoport között nem mutattak szignifikáns különbséget.
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9. ÖSSZEFOGLALÁS
A patahenger-szindróma a 4-15 éves kor közötti lovak egyik leggyakoribb, elsősorban az
elülső végtagon előforduló, intermittáló sántaságot okozó betegsége, amelynek során az
elváltozások a nyírcsontban, illetve az azt rögzítő szalagokban, a mély ujjhajlító ínban és a bursa
podotrochlearisban jönnek létre. Egyes becslések szerint az elülső végtagra korlátozódó krónikus
sántaságok 1/3-ért ez a betegség felelős. A kórfejlődésre és korai diagnosztizálhatóságra
vonatkozó kutatások jelenlegi egyik legmodernebb vizsgáló módszere az MRI. Ezt a képalkotó
diagnosztikai módszert ezidáig kizárólag felnőtt állatokon, a szarutokon belüli képletek normál
anatómiájának meghatározására, illetve a patológiás elváltozások identifikálására alkalmazták.
Újszülött vagy növendék állatok patahengerét alkotó szövetek MRI vizsgálatára idáig még nem
került sor. Ennek a kutatásnak a célja, hogy vizsgálja a felnőtt állatok MRI diagnosztikája során
alkalmazott mérési metodikák használhatóságát növekedésben lévő szövetek esetében a
patahenger területén, meghatározza a még jelentős porcszövetet tartalmazó nyírcsont egyes
régióinak MRI képalkotással kapott kontrasztviszonyait szövettani eljárások segítségével,
vizsgálja a kvantitatív MR-morfológia alkalmazhatóságát a nyírcsont egyes régióiban, illetve a
vizsgálati anyagban meghatározza az egyes patológiás elváltozások típusait és gyakoriságát.
A vizsgálatokat 15 különböző korú /0 nap- 14 éves/ félvér lótól származó 48 darab patán
végeztük, 5 munkafázisban. A végtagok a begyűjtést követően –18(Cº-on fagyasztásra kerültek,
majd 36 órás szobahőmérsékletű defrosztálás után végeztük el az egyes munkafázisokat. 1.
munkafázis: Egy lólábon megtörtént annak az MR vizsgálati metodikának a kidolgozása, amely
spin-echo, gradiens-echo és inversion recovery szekvenciák 3 síkban (sagittalis, transzverzális és
koronális) való alkalmazásával az anatómiai régió jó kontrasztviszonyok melletti ábrázolását
teszi lehetővé. 2. munkafázis: Ebben a fázisban 16 lóvégtagon (2 újszülött csikó, 3 felnőtt állat
/3, 6, 14 éves/) került sor az egyes pontban meghatározott mérési metodika különböző korú
állatokon való értékelhetőségének vizsgálatára, különös tekintettel az újszülött csikók patahenger
régiójára. 3. munkafázis: A kutatás ezen szakaszában 24 végtagon (5 újszülött, 24 óránál nem
idősebb csikó, 4 felnőtt /3, 4 éves/) különböző szövettani (haematoxilin-eozin, AZAN, Schmorl)
és immunhisztokémiai (kollagén-II. típusú) festési eljárásokkal meghatározásra került az egyes
mérések alkalmával más-más jelintenzitást mutató területek pontos szöveti összetétele. 4.
munkafázis: Ebben a fázisban 18 végtagon (3-14 éves állatok) T1 súlyozott SE szekvenciával
sagittalis síkban készült felvételeken a crista sagittalishoz viszonyítva lateralis és medialis
irányba 6-6 szeleten felvételre került a nyírcsont subchondralis kerülete. A szeletvastagság
ismeretében meghatároztuk az adott térfogatban a magas jelintenzitású (spongiform) és az
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alacsony jelintenzitású (kompakta) területek arányát, majd az eredményeket statisztikai
próbákkal elemeztük. 5. munkafázis: A kutatás ezen szakaszában a teljes vizsgálati anyagban (48
végtag: 0-14 éves állatok) klasszifikáltuk a kialakult degeneratív elváltozásokat és
meghatároztuk előfordulási gyakoriságukat.
A meghatározott mérési metodika a következő négy szekvenciát tartalmazta: T1 spin echo
(sagittalis sík), T2* súlyozott GE (sagittalis sík), T1 inversion recovery (sagittalis sík), T2 turbo
spin echo (transzverzális, koronális síkok). A kifejlett állatok patahengerét alkotó anatómiai
képletek kontrasztos ábrázolására optimálisan alkalmazható mérési metodika újszülött csikók
végtagjainak ugyanazon régióját vizsgálva a következő eredményeket adta: A T1 súlyozott
szekvencia nem ad olyan ideális kontrasztviszonyokat mint felnőtt lovak esetében. A folyadéktér
és a porcszövet nem különül el markánsan csikók esetében. Csikók esetében a T2* súlyozott GE
szekvenciával készült felvételen felnőtt lovakkal ellentétben csak korlátozottan, vagy egyáltalán
nem ábrázolódtak a pataízület és a bursa podotrochlearis folyadékterei. A T1 inversion recovery
mérés csikók esetében optimális kontraszviszonyok mellett ábrázolja mind a folyadéktereket,
mind a növekedésben lévő nyírcsonti, patacsonti és pártacsonti hyalin porcot tartalmazó
területeket. A T2 turbo spin echo mérések csikókban javították a synovia és hyalin porcfelszín
kontrasztviszonyait a T1 súlyozott szekvenciához képest. A szövettani és immunhisztokémiai
festési eljárásokkal meghatározott, a nyírcsontot alkotó szövetek közötti vagy azon belüli
régióhatárok MR morfológiai vizsgálatának eredményei a következők: A nyírcsontról sagittalis
síkban készített szövettani metszeteken és ugyanazon szeletről készült MRI felvételeken az
egyes szöveti határok jó kontraszviszonyok mellett, mérésenként más-más, de tipikus
jelintenzitású területekként ábrázolódtak. A T1 súlyozott spin echo méréssel jól elkülöníthető a
hyalin porc a subchondralis régiótól, illetve a subchondralis régió jelentősebb mennyiségű
csontmátrixot tartalmazó területei a még jelentős porcmátrixot tartalmazó régióktól csikókban.
T2* súlyozott GE méréssel jó kontrasztviszonyok mellett ábrázolódik a hyalin porc proliferációs
és degenerációs zónájának határa csikókban. A T1 inversion recovery szekvencia a hyalin porc
felszíni nyugvó rétegének elkülönítését teszi lehetővé a proliferációs és degenerációs zónáktól,
szintén csikókban. Felnőtt állatok esetében a szövettanilag is igazolható markáns különbségek
optimális MRI kontrasztviszonyokat eredményeztek. A felnőtt állatok nyírcsontjainak
morfometriai vizsgálatai során megállapítottuk, hogy a kompakta/spongiosa arány 1.16-1.74
között változik. A degeneratív elváltozásokat nem tartalmazó nyírcsontok esetében az arányszám
általában 1.41-nél kisebb, ellenkező esetben pedig 1.41-nél nagyobb érték, de a két csoport
között nem volt szignifikáns különbség. Egy hétnél fiatalabb, illetve újszülött csikók esetében a
patahenger területén degeneratív elváltozásokat nem találtunk. A 3-14 éves kor közötti állatoknál
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a két leggyakrabban megfigyelhető elváltozás: 1. csontnekrózisra, -fibrózisra, illetve ödémára
utaló magasabb jelintenzitású területek a facies flexoria alatti subchondralis csontlemezben
(33.3%); 2. a facies flexoria alatti subchondralis csontlemez elvékonyodása (33.3%). Tíz végtag
bizonyult negatívnak a vizsgált régiót tekintve.
A ló patahengerének MRI vizsgálata során fontos a következő tényezők figyelembevétele:
vizsgálati idő hossza; rövid mérési idejű, zsírelnyomásos inversion recovery szekvencia
alkalmazása a porcfelszínek vizsgálatára; zsírelnyomásos T2 súlyozott szekvencia a
folyadékterek változásával járó, akut folyamatok ábrázolására. A kialakított metodika 15.17
perces vizsgálati idővel megfelel az előzőekben felsorolt kritériumoknak, és lehetőséget ad élő
állatok jó kontrasztviszonyok melletti, gyors végtagvizsgálatára. Az újszülött állatok
növekedésben lévő szöveti régióinak vízháztartása jelentősen eltér a felnőtt állatokétól, ami
negatívan
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a

patahenger

alkotásában

résztvevő

nyírcsont

T2

súlyozott

szekvenciákkal való vizsgálhatóságát (a hyalin porc nem különíthető el az ízületben található
synoviától). A felnőtt állatok esetében ortopédiai vizsgálati célra gyakran alkalmazott T1
inversion recovery szekvencia csikóknál is rendkívül informatívnak bizonyult, mivel optimális
kontrasztviszonyokat teremt a porcfelszínek, és a velük határos synovia között, illetve jól
ábrázolódnak a növekvő csont - és porcszövet egyes rétegei. A bursa podotrochlearis rendkívül
csekély folyadéktartalma miatt egyetlen újszülött állaton sem ábrázolódott. A kapott eredmények
feltétlen szükségessé teszik olyan mérési metodika kidolgozását, amely lehetőséget ad növendék
lovak patahengerének in vivo vizsgálatára, azaz megelőző szűrőtevékenységre. Az appositionalis
növekedést mutató nyírcsont egyes szöveti régióinak nagyfokú inhomogenitása visszavezethető
az egymással határos kis térfogatokban meglévő, változó molekuláris szerkezetre (porc: GAG
szint, mineralizációs szint; csont: hidroxil-apatit, fluor, magnézium, nátrium, osteocalcin,
sialoprotein; elemi velőüreg: vaszkuláris elemek, zsírsejtek) és folyadéktartalomra. A nyírcsontot
alkotó porcszöveten belüli régióhatárok ábrázolására a T2* súlyozott gradiens echo és T1
inversion recovery szekvenciák bizonyultak a leginformatívabbnak. Újszülött csikókon a
subchondralis régió egyes területei T1 súlyozott SE, T2* súlyozott gradiens echo és T1 inversion
recovery szekvenciákkal is jól ábrázolódtak. Felnőtt állatoknál a már kialakult, egységes
szerkezetű szövettípusoknak köszönhetően a szöveti differenciálás az MRI kép alapján jóval
egyszerűbb. Az előbb leírtak alapján felmerül a szükségessége a fiziológiás növekedést mutató
nyírcsonti régiók in vivo MR morfológiai jellemzésének 1-12 hónapos csikók esetében. A
patahenger-gyulladás képalkotó diagnosztikát alkalmazó vizsgálati metodikái mindig törekedtek
arra, hogy lehetőleg számszerűsíthető összefüggéseket keressenek az egyes anatómiai régiók
egymáshoz viszonyított arányai és a klinikailag megjelenő betegség, vagy éppen tünetmentesség
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között. Ez igen nehéz feladat, mert nem egy függő tényezőt kell összehasonlítani egy független
tényezővel, hanem különböző típusú élő szövetekre gyakorolt belső (szervezetből eredő) és
külső (szervezeten kívüli) hatások összessége által kiváltott szöveti reakciók összefüggéseit
keressük. Felnőtt állatoknál a subchondralis régióban mért kompakta/spongiosa arány és a
nyírcsontban kialakult degeneratív elváltozások megléte vagy hiánya nem mutatott szignifikáns
eltérést a két csoport között. Az MR kvantifikáció tehát ebben az összefüggésben nem releváns.
A degeneratív elváltozások vizsgálata során felnőtt állatokban olyan elváltozásokat (a mély
ujjhajlító ín két hasa közötti belső ruptúra, a mély ujjhajlító ín két hasának aszimmetriája, kis
fokú subchondralis nekrózis stb.) sikerült ábrázolni, amelyeket egzakt módon más képalkotó
diagnosztikával korábban nem volt lehetséges. A vizsgálatokhoz szükséges felnőtt állatoktól
származó minta gyűjtése során szándékosan nem tűztük ki célul, hogy csak klinikailag beteg
vagy nem beteg állattól származzon a pata. Ennek tudatában kedvező az 55.5% negativitás, tehát
a 18 db vizsgált felnőtt végtagból (4 állat), 10 db volt negatív. Ha azonban figyelembe vesszük,
hogy a négy állatból három a 3-4 éves korosztályba tartozott, ami a betegség megjelenésének
alsó korhatára, az eredmény már kevésbé bíztató. A minta elemszáma nem tekinthető
reprezentatívnak messzemenő következtetések levonásához, de mindenesetre figyelemfelkeltő.
Örvendetes viszont a 0-7 napos életkorú állatok vizsgálati eredménye, amely 100% negativitást
mutatott az MRI képalkotás során.
Összegzésképpen elmondható, hogy az MRI képalkotás mind a fejlődésben lévő, mind a
már kifejlett szövetek részletgazdag vizsgálatát lehetővé teszi. Alkalmas egy adott szövettípus
különböző normál növekedési stádiumainak differenciálására (porc, csont), illetve kis
kiterjedésű, más képalkotással nehezen vizsgálható régiókban kialakuló elváltozások
lokalizálására és a folyamat előrehaladottságának meghatározására.
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10. SUMMARY
Introduction: Navicular-syndrome is one of the most frequent diseases in horses between 4-15
years old causing remittent lameness mainly on the forelegs. The pathological changes develope
inside the navicular bone, its suspensory ligaments, the deep digital flexor tendon and the
navicular bursa. This disease is assumed to be the major cause of one-third of the cronic
lameness located to forelegs. At present the most up-dated method to investigate the
ethiopathology and to diagnose the early changes of this disease is the MRI. So far this
diagnostical procedure has been used to determine the normal anatomical structures and identify
the pathological changes inside the hoof capsule in adult horses. Untill recently nobody has
examined the navicular region of newborn foals or weanlings by MRI. The aim of this study is:
to examine the applicabelity of the sequences used in adult navicular region MRI examination in
the case of growing tissues, to determine the signal intensity of the different layers in the
navicular bone containing high amount of hyalin cartilage by MRI with the help of histological
methods, to estimate the usability of the quantitative MR morphology in the navicular bone and
to determine the type and incidence of the different pathological changes.
Materials and methods: Forty-eight hooves from 15 warmblood horses (age between 0 day –
14 years) were examined in 5 different phases. After collection, the feet were frozen at -18°C
temperature, defrosted at room temperature for 36 h and then subjected to the different studies. 1.
phase: On one leg such method was determined of the MR examination that contained spin-echo,
gradient-echo and inversion recovery sequences in three planes (sagittal, transversal, dorsal) to
reach the best contrast to visualise the anatomical structures of the navicular region. 2. phase:
Sixteen feet were examined (8 newborn foals, 8 adults /3, 6, 14 years old/) with the method
determined in the first phase to examine the usability of the method in the cases of newborn
foals’ navicular regions. 3. phase: Twenty four limbs were examined (5 newborn foals younger
then 24 h, 4 adults /3, 4 year old/) with different histological (Haematoxylin-Eosin, AZAN,
Schmorl) and immunhistochemical (Collagen type-II.) staining methods to determine the correct
histological background of the areas in the navicular bone showing different signal intensities. 4.
phase: On eighteen limbs (3-14 years old) the contour of the subchondral area was determined
using the T1-weighted SE sequence 6-6 slices lateral and medial to the sagittal ridge of the
navicular bone. Knowing the slice thickness we counted the ratio between the spongy substance
(high signal intensity) and the compact substance (low signal intensity). Subsequently, we made
statistical analisys. 5. phase: In this phase all 48 limbs were examined to determine the type and
incidence of the pathological changes.
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Results: The determined MRI method contained the following sequences: T1-weighted spin
echo (sagittal plane), T2*-weighted GE (sagittal plane), T1 inversion recovery (sagittal plane),
T2 turbo spin echo (transversal, dorsal planes). The MRI method used for adult hooves
examination gave the following results in the cases of newborn foals. The T1-weighted image
did not provide such optimal contrast in newborn foals as in the cases of adults. The fluid space
has not been separated sharply enough from the cartilage in the foals. On T2*-weighted GE
image against adult horses’ hooves the fluid spaces of the coffin joint and the navicular bursa
had limited or there was even no visualisation. In foals the T1 inversion recovery image gave us
optimal contrast about the fluid spaces and areas of the navicular bone, coffin bone (P3) and
short pastern (P2) that contained growing hyalin cartilage. The T2 turbo spin echo sequences
improved the signal contrast between the synovial fluid and the surface of the hyalin cartilage
compared to the T1-weighted image in foals. The MRI examination of the regions determined by
histological and immunhistochemical staining procedures in the navicular bone provided as with
the following results. In the MRI pictures that were made from the same slices like the
histological slices in sagittal plane, the individual tissue borders showed different but typical
signal intensity with good contrast. On T1-weighted SE images the hyalin cartilage could be well
separated from the subchondral area. On the same image it was possible to separate the region
containing mainly cartilage-matrix from the region containing mainly bone-matrix inside the
subchondral area in foals. On the T2*-weigheted GE image there was good border visualized
between the zone of proliferation and the zone of degeneration in the hyalin cartilage in foals.
The T1 inversion recovery sequence gave us the possibility to separate the superficial mature
hyalin cartilage from the deeper zone of proliferation and degeneration also in foals. In adult
horses the mature tissues improved sharp contrast among the different areas of the navicular
bone. The morfometrical examination of the subchondral area of the navicular bones in adult
horses pointed out that the ratio between the compact substance and the spongy substance was
between 1.16-1.74. In the cases of navicular bones containing no degenerative changes the ratios
were smaller than 1.41. In the other group with degenerative changes these numbers were
usually higher than 1.41 but there was no significant difference between the two groups. In foals
younger than seven days or in newborn foals we did not find degenerative changes. The two
most frequent abnormalities in adult horses between 3-14 year old were the following: 1.
necrosis-, fibrosis- and oedema-like areas with high signal intensity in the subchondral bone
plate under the fibrous cartilage at the flexor surface (33,3%); 2. thinning of the subchondral
bone plate under the flexor surface (33,3%). There were no pathological changes in ten limbs at
the navicular region.
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Discussion: While making an MRI examination of the navicular region in a horse it is of high
importances to take into consideration the following factors: duration of the examination; use of
fat-supressed short time inversion recovery sequence for imaging the cartilage surface; fatsupressed T2-weighted image to visualize those fluid space changes that was cosed by acut
pathological processes. The determined MRI method with a 15.17 minutes long examination
time is adequate for the needs mentioned above and gives us good possibility for in vivo distal
limb imaging. The water content of the growing tissues in newborn animals is considerably
altering in the same area of the adults. This circumstance negatively influences the examinabelity
of the navicular bone in newborn animals with T2-weighted sequences (it is not possible to differ
the hyalin cartilage from the synovial fluid). The T1 inversion recovery sequence used in adults
for orthopedic examination proved to be very informative in the case of newborn foals, too as it
gives us optimal contrast between the surface of the cartilage and the synovial fluid and
represents the different growing areas with high contrast within the navicular bone in all tissues.
Due to the very low amount of fluid, the navicular bursa was not examinable. The results
necessitated the provision of a proper MRI method in the future to filter the foals in vivo to
prevent the development of the navicular disease as often as possible. The considerable
inhomogenity of the different layers of the navicular bone was caused by the inconstant
molecular architecture and water content in small volume bordering on each other (cartilage:
GAG level, mineralisation level; bone: hydroxil-apatit, fluorine, magnesium, sodium,
osteocalcin, sialoprotein; marrow space: vascular elements, fat cells). The visualization of the
different regions inside the cartilage within the navicular bone was the best on T2*-weighted GE
and T1 inversion recovery images. The different areas of the subchondral region were well
examinable on T1-weighted, T2*-weighted GE and T1 inversion recovery images in newborn
foals. Taking into consideration that the mature tissue is much more homogene, it is easier to
separate the tissues basing on the MRI pictures in adults. Based on the facts as mentioned above
it seemed resonable to determine the normal MR morphology of the growing foals between 1-12
months. Identifying connection between mathematical ratio and degenerative changes is a very
difficult task as intrinsic and extrinsic factors are causing a complex tissue reaction that can be
diagnosed and used for statistical analysis. In adult horses, the counted compact
substance/spongy substance ratio in the subchondral area did not show significant relationship
with the degenerative changes between the two groups. The MR quantification does not have
enough relevance in this situation. Among the degenerative changes it is possible to diagnose
those that were not possible to effect correctly with the formerly used imaging technics (rupture
between the two bounds of the deep digital flexor tendon, asimmetry of the two bounds of the
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same tendon, small subchondral necrosis). We did not fix that the hooves forming part of the
study must have been sourced by clinically negative or positive animals based on lameness
examination. Under this circumstance the 55.5% ratio of the negative hooves were not bad, but if
we take into consideration that 3 from 4 animals belong to 3-4 years old we could not be so
happy. The amount of the elements of the sample is not representative still should encouraging to
be taken into consideration. In the cases of foals between 0-7 days the result is very optimistic:
100% negative during MRI examination.
Finally we can conclude that MRI gives us a very good possibility for high contrast
imaging of both the mature and immature tissues. It is a very useful method to differentiate the
normal growing areas inside a developing tissue (cartilage, bone) and provides us with the
possibility to diagnose pathological changes in small volumes within areas that are rather
difficult or even impossible to examine by other imaging methods.
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11. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Őszinte tisztelettel és szeretettel mondok köszönetet témavezetőmnek, Repa Imre
egyetemi tanár úrnak a Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet igazgatójának, hogy az intézeti
munkám és a PhD tanulmányaim mellett, a számomra nagyon sokat jelentő lógyógyászati
klinikai tevékenységemet is szívből jövő segítő szándékával 1999-től folyamatosan támogatta,
ami által az alkalmazotti és tudományos tevékenység mellett napi szinten tudtam gyógyító,
klinikai állatorvoslást folytatni.
Köszönettel tartozom Horn Péter akadémikus úrnak, aki a doktori iskola vezetőjeként
biztosította munkámhoz a szükséges feltételeket. Köszönetet mondok Bogner Péter egyetemi
tanár úrnak az MRI vizsgálatok során nyújtott felbecsülhetetlen segítségéért. Köszönöm Oláh
Imre egyetemi tanár úrnak, hogy a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karának
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immunhisztokémiai vizsgálatok elvégzését és segített azok értékelésében, illetve köszönöm
Nagy Nándornak a metszetek elkészítése és fényképezése során nyújtott segítségét. Köszönöm
továbbá Christian Stanek professzor úrnak a Bécsi Állatorvos-tudományi Egyetem Nagyállat
Ortopédiai Klinika vezetőjének az MRI felvételek értékelése során nyújtott, és Peter Böck
professzor úrnak a Bécsi Állatorvos-tudományi Egyetem Szövettani és Fejlődéstani Intézet
vezetőjének, illetve Sótonyi Péter egyetemi tanár úrnak, a Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar Anatómiai és Szövettani Tanszék vezetőjének a szövettani metszetek értékelése
során nyújtott felbecsülhetetlen segítségét. Köszönetet mondok Petneházy Örs PhD hallgatónak a
szövettani vizsgálatok elvégzéséhez nyújtott segítségéért. Köszönöm az Állattudományi Kutatási
Osztályon dolgozó kollégáimnak, Petrási Zsolt megbízott igazgató úrnak, Garamvölgyi Rita
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