
VÁLL 

Az AC ízület ép.   A subacromialis tér morfológiája megtartott, a subacromialis – subdeltoidealis 
bursában folyadéktöbblet nem igazolható. 
A vállízületet alkotó csontokon és a porcfelszíneken kóros eltérés nem igazolható. 
A supraspinatus,  infraspinatus,  subscapularis és teres minor inak épek.  Az izmokban atrophia, zsíros 
infiltráció nem igazolható.  
A biceps hosszú fej ín szerkezete és helyzete szabályos. 
A vállízületi labrum ép.  
Ízületi folyadéktöbblet, synovitis nem igazolható 
 
Vélemény: Kórjelző eltérés a jobb/bal vállízületben nem igazolható.  
 

Check list: 

AC ízület és subacromialis tér  
- ízületi felszín, degenerativ eltérések?,  synovitis? 
- acromion morfológia  
- subacromialis bursa 

 
Csontok és porcfelszínek (glenohumeralis ízület) 

- chondromalacia (mértéke) ?, subchondralis csontállomány 
- csontvelő és csontcorticalis, ízületi peremek  

 
Rotátorköpeny   

- m. supraspinatus,  infraspinatus,  subscapularis és m. teres minor inak (degeneráció, 
szakadás?) 

- izmok állapota: atrophia, zsíros infiltráció 
 
M.biceps brachii hosszú fej ín  

-  helyzete, szerkezete (subluxacio/luxacio, degeneráció, szakadás) 
- biceps gyök –superior labrum komplex 

 
Labrum  

- anatómiai variáció 
- labrum szakadás,  paralabralis cysta? 

 
Ízületi üreg 

- ízületi folyadék, synovitis? 
- ízületi szabadtest? 
- glenohumeralis ligamentumok 

 
Lágyrészek, egyebek 

- bursák 
- incisura scapulae régió és quadrilateralis tér (n. suprascapularis és n. axillaris!) 

 
  
 
 
 
 



 
KÖNYÖK  
 
Az ízületet alkotó csontok és a porcfelszínek épek.  
Ízületi folyadéktöbblet, synovitis, ízületi szabadtest nem igazolható. 
A radialis és ulnaris kollateralis ligamentumok folytonossága megtartott. Kóros eltérés a proximalis 
radioulnaris ízületben nem igazolható.  
A közös extensor és flexor ínak, a biceps, triceps és brachialis inak épek. 
 
Vélemény: Kórjelző eltérés a jobb/bal könyökízületben nem igazolható.  
 
Check list: 
 
Csontok, porcfelszínek 

- chondromalacia (mértéke) ?, subchondralis csontállomány 
- csontvelő és csontcorticalis, ízületi peremek 

 
Ízületi üreg 

- ízületi folyadék, synovitis? 
- ízületi szabadtest? 

 
Ligamentumok  

- radialis és ulnaris collateralis ligamentumok 
- lig. annulare 

 
Inak 

- közös extensor és flexor inak 
- m. biceps brachi distalis ín, bicipitoradialis bursa  
- m. triceps és m. brachialis inak 

 
 
Egyebek 

- bursák 
- idegek ( n. ulnaris!, n. radialis és n. medianus) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

CSUKLÓ  

Az ábrázolódott porcfelszínek épek, a csontokban kóros szerkezeti eltérés nem ábrázolódik.  
Ízületi folyadéktöbblet, synovitis nem igazolható. 
A flexor és extensor kompartmentben elhelyezkedő inak helyzete, szerkezete ép, az ínhüvelyekben 
folyadékgyülem nem igazolható.  A n. medianus, n. ulnaris és n.  radialis ábrázolódó szakasza ép.  
A TFCC szabályos szerkezetet mutat.  A lig. scapholunatum és lunotriquetrum, valamint  a dorsalis és 
volaris intercarpalis  ligamentumok épek.  
Ganglioncysta, egyéb kóros lágyrészképlet nem igazolható.  
 
Vélemény: Kórjelző eltérés a jobb/bal csukló ízületben nem igazolható 
 
Check list:  

Csont és porcfelszín  (radius, ulna, kéztőcsontok)  
- chondromalacia (mértéke) , subchondralis csontállomány   
- csontvelő és csontcorticalis,  ízületi peremek 

- radiocarpalis instabilitás jelei :  DISI/VISI ? 

Ízületi üreg 
- radiocarpalis ízület, intercarpalis és carpometacarpalis ízület 
- folyadék mennyisége, synovitis ? 

Ligamentumok és TFCC 
- TFCC 
- LT és SL ligamentum ,  volaris és dorsalis intercarpalis ligamentumok  
- ulnocarpalis és radiocarpalis ligamentumok  

Flexor compartment 
- flexor inak, ínhüvelyek 
- flexor retinaculum  

- n.medianus ,  n. ulnaris  

Extensor  compartment 
- extensor inak, ínhüvelyek 
- n. radialis  

Lágyrészek 
- ganglion? 

 

 

 

 

 

 



KÉZ : 

Az ábrázolódott porcfelszínek épek, a csontokban kóros szerkezeti eltérés nem ábrázolódik.  
Ízületi folyadéktöbblet, synovitis nem igazolható. 
A flexor és extensor ínak épek.  Az inakat rögzítő pulley rendszerben kóros eltérés nem igazolható.  
A metacarpophalangealis ízületekben a collateralis ligamentumok és volar plate szerkezete szabályos.  
Ganglioncysta, egyéb kóros  lágyrészképlet nem igazolható.  
 
Vélemény: Kórjelző eltérés a jobb/bal kézen nem igazolható 
 
Check list:  

Csont és porcfelszín (carpus, metacarpus, phalanx) 
- chondromalacia (mértéke),  subchondralis csontállomány   
- csontvelő és csontcorticalis,  ízületi peremek 

Ízületi üreg 
- CMC, MCP és IP ízületek  
- folyadék mennyisége, synovitis ? 

Ligamentumok  
- collateralis ligamentumok  és volar plate-k az MCP és IP ízületekben  
- inakat rögzítő pulley rendszer   

Inak 
- flexor és extensor inak, ínhüvelyek    

 
Lágyrészek 

- ganglion, egyéb lágyrész képlet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


