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Mikor kérjünk MRI vizsgálatot?

• Doktor Úr fáj a vállam küldjön MRI-re

NEM!!!!

• Mi a panasza? – Voltam MR-en ahol azt 
mondták, hogy ……..

NEM!!!!



Diagnózis 80-90% biztonsággal

• anamnézis 

• fizikális vizsgálat

• hagyományos röntgenvizsgálat alapján !!!

Charles Rockwood



M P Bradley et al
Overutilization of shoulder magnetic resonance imaging as a diagnostic 
screening tool in patients with chronic shoulder pain.
J Shoulder Elbow Surg. 2005; 14: 233-237

• Atraumás vállfájdalmak értékelése során az MRI mint rutin 
szűrővizsgálat alkalmazása nem ajánlott, mivel nincs szignifikáns 
hatással a további kezelésre.



Mikor kérjünk MRI vizsgálatot?

• Tumor gyanúja esetén

• Gyulladásos folyamatok esetén

• Műtéti indikációhoz és műtéti tervezéshez
• Rotátorköpeny szakadás
• Ficamok
• Tumorok

• Bizonytalan diagnózis esetén
• Soha nem az első vizsgálat

• Törés vagy fáradásos törés gyanúja esetén



Általános dolgok

• Vállövi csontok egymás való pozíciója

• Vállövi csontok szerkezete esetleges kóros elváltozása

• Vállövi lágyrészek állapota

• Lágyrészekben elhelyezkedő kóros szövetszaporulat vagy egyéb 
eltérések



Rotátor köpeny tendinopathia

• Szignálváltozás az ínállományban +/- az ín megvastagodása

• Calcium kristály góc jelenléte

• Esetleges folyadékszaporulat a bursaban



Rotátor köpeny szakadás

• Partialis szakadás az ízület felől

• Partialis szakadás a bursa felől

• Intramuralis szakadás

• Teljes vastagságú szakadás

• Szakadás kiterjedése

• Retrahálódás mértéke



Izom zsíros degeneratioja
Goutallier-féle klasszifikáció

Clin. Orthop, 1994

Izomatrophia

Zsíros degeneratio

Normál izom



Biceps tendinopathia +/- szakadása

• Az ín folytonossága

• Az ín szerkezete +/- megvastagodása

• Az ín folytonossághiánya

• Izomhas retrahálódása



Labrum szakadás - SLAP laesio

• Szignálváltozás

• Irreguláris forma



Instabilitás esetén

• Labrum állapota

• Ízületi tok és szalagok állapota

• Cavitas glenoidale formája (dysplasia) 

• Cavitas glenoidale defektusa

• Humerusfej formája

• Hill-Sachs laesio

• Rotátorköpeny állapota



Bankart laesio



Csontos Bankart laesio



Glenoidalis felszín defektusa



HAGL laesio
humeral avulsion of glenohumeral ligaments



AC és SC ízületi elváltozások

• Csontvégek egyenetlensége

• Ízületi rés beszűkülése vagy kiszélesedése

• Ízületi folyadékgyülem

• Osteophyták



Glenohumeralis ízület arthrosisa és egyéb arthropathiái

• Ízületi felszínek egyenetlensége

• Subchondralis csont egyenetlensége

• Ízületi rés beszűkülése

• Ízületi folyadékgyülem

• Osteophyták

• Csonterziók

• Glenoidalis felszín eróziója és retroverzió változása

• A humerusfej és a cavitas glenoidalis egymáshoz való viszonya



Lágyrésztumor esetén

• A tumor kiterjedése

• Környező szövetekkel és képletekkel való viszonya

• Tumor szerezete

• Esetleges csonterosio vagy invasio



Csonttumor esetén

• A tumor csonton belüli kiterjedése 

• Corticalis megtartottsága

• Lágyrészkiterjedés

• Környező szövetekkel és képletekkel 
való viszonya

• Tumor szerezete

• Pathológiás törés jelenléte



Gyulladásos folyamat esetén

• A gyulladás csonton belüli és lágyrész kiterjedése 

• Környező szövetekkel és képletekkel való viszonya

• Csont vagy lágyrészödéma kiterjedése

• Körülírt folyadék gyűlem jelenléte

• Ízületen belüli folyadék gyűlem jelenléte



Törés vagy fáradásos törés gyanúja esetén

• Törésvonal jelenléte

• Környező csontödéma jelenléte

• Csontvégek egymáshoz való viszonya



R Py G Barreto et al
Bilateral magnetic resonance imaging findings in individuals with
unilateral shoulder pain
J Shoulder Elbow Surg. 2019; 28: 1699-1706

• 123 beteg minkét váll prospektív MRI vizsgálata akik egyoldali 
vállfájdalomról panaszkodtak

• Törés, ficam, nyaki fájdalom , befagyott váll kizáró tényező volt

• T1, T2, proton denzitás vizsgálat a 3 szokásos síkban

• Két egymástól független vizsgáló
• 1 radiológus

• 1 vállsebész specialista



R Py G Barreto et al
Bilateral magnetic resonance imaging findings in individuals with
unilateral shoulder pain
J Shoulder Elbow Surg. 2019; 28: 1699-1706

• Mindkét vállon közel azonos gyakoriságban találtak elváltozásokat

• Egyedül a teljes vastagságú rotátor köpeny szakadás és az arthrosis 
volt gyakoribb a panaszos oldalon

• A radiológus és a vállsebész között csak mérsékelt egyetértés volt az 
értékelés során

• Mind ezek alapján fontosnak tartják, hogy a klinikai tünetekkel 
együtt kell értékelni az elváltozások jelentőségét



Köszönöm a figyelmet!


