
Radiológiai vizsgálómódszerek a vállelváltozások diagnosztikájában: MRI 

  

Az MRI elterjedése túlzás nélkül mondható, hogy forradalmasította az ízületi képalkotó 
diagnosztikát. Rendkívül szofisztikált, bonyolult fizikai alapokon működő képalkotó modalitás, 
mely optimális kihasználása nehéz feladat elé állítja az MR laboratóriumok dolgozóit és 
leletező orvosait. A megfelelő képminőség és a klinikailag hasznosítható információkat 
tartalmazó lelet együttesen biztosíthatja csak a jól működő MSK radiológiai részleg 
működését. A vizsgálatokat az esetek nagy részében natívan végezzük, de egyes klinikai 
kérdések esetén kontrasztanyag felhasználására is szükség lehet, melynek optimális 
alkalmazásával többletinformációhoz juthatunk az ízületet érintően. A fentiekről szól jelen 
összefoglaló, melyet a végén egy kis kitekintés zár a haladó MR technikák világába, hogy 
lássuk mit hoz a jövő (jelen?). 

Az MR készülékeket alapvetően térerejük alapján csoportosíthatjuk, az általános 
diagnosztikában a 1,5-3T térerejű készülékek terjedtek el. A kisebb térerejű (0,3-0,5T) gépek 
bár számos előnnyel bírnak, nem tudnak olyan minőséget biztosítani, mely az ízület átfogó 
megítéléséhez szükséges, célzott kérdések eldöntésére azonban alkalmasak lehetnek. 

Az MR vizsgálatot plasztikusan egy optimalizálási feladatként is felfoghatjuk, ahol a cél a jel-
zaj arány, a térbeli felbontás és a vizsgálati idő egymással ellentétesen változó 
paramétereinek ideális kombinációban történő beállítása. Nagyobb térerő esetén magasabb 
az alap jel-zaj arányunk, tehát több „kreditünk” van, amit a vizsgálat tervezésénél elkölthetünk, 
azaz röviden összefoglalva: ugyanaz a minőség gyorsabban, illetve ugyanannyi idő alatt jobb 
minőség érhető el. 

A térerő mellett a gyakorlatban rendkívül fontos az MR készülékekhez csatlakoztatható 
tekercsek használata. A legtöbb ízületre dedikált, az ízület méretét és morfológiáját figyelembe 
vevő tekercseket alakítottak ki a gyártók, melyekkel a vizsgálatok optimálisan kivitelezhetők. 
A dedikált tekercsek fontossága a képminőség szempontjából összemérhető a készülék 
mágneses térerejének nagyságával! 

A megfelelő térerejű MR készülék és a dedikált tekercsek szükséges, de nem elégséges 
feltételei a naprakész MR vizsgálatoknak. A megfelelő szoftveres háttér segítségével lehet 
optimálisan kihasználni az MR készülék erejét. Az alapprogramok mellett számos olyan 
szoftveres lehetőség érhető már el, melyek a mindennapi rutin részévé váltak, ilyen például a 
Dixon-elven alapuló zsírelnyomási technika, a radialis irányú k-tér töltési metódus a mozgási 
műtermékek kiszűrésére vagy a különböző mozaikszavakkal elnevezett fémműtermék 
redukciós szekvenciák posztoperatív állapotok megítélésére. 

A technikai háttér mellett az MR operátor munkája és az általa használt protokoll az, mely 
nagymértékben befolyásolja a vizsgálat minőségét. Az MR operátor feladata a beteg helyes 
pozicionálása, melynek egyik kulcsmozzanata az optimális karhelyzetben történő 
immobilizáció. Számos jó vizsgálati protokoll áll rendelkezésre, azonban ezeknek az európai 
és magyar MSK radiológiai szekció által kiadott minimum követelményeknek minden 
tekintetben meg kell felelniük. 

A vizsgálat tervezésnél a jó survey mérések elengedhetetlenek a síkok pontos beállításához. 
Az axialis síkú méréssel érdemes kezdeni, utána ezen a mérésen lehet beállítani a többi síkot. 
A coronalis síkot a supraspinatus ín centralis részének lefutásával párhuzamosan kell 
beállítani, a sagittalis sík erre merőleges. Fontos a vizsgálati volumen helyes meghatározása 
is. 



Érdemes az elkészült felvételeket standardizált módon áttekinteni, a leletet pedig bizonyos 
struktúra szerint felépíteni. A strukturált leletezés egyre jobban elterjed, minden előnyével és 
hátrányával együtt. A leletünkben mind a szabad, mind a strukturált forma esetén nyilatkozni 
kell az AC ízületről, a subacromialis térről, a subacromialis-subdeltoidealis bursáról, a 
rotátorköpeny izmokról és inakról, a biceps hosszú fej ínról, a labrumról, a glenohumeralis 
ízület csont- és porcképleteiről, intraarticularis folyadékgyülem jelenlétéről, az alsó 
glenohumeralis szalagok és a rotator interval státuszáról. Fontos a terminológia pontos és 
következetes alkalmazása, a klasszifikációs rendszerek használatánál érdemes zárójelben 
leírni a grading mellett a használt rendszer elnevezését is. 

A felvételek elemzése közben érdemes egy bizonyos checklist szerint haladni a sorozatokon, 
ez a leletezés hatékonyságát és az esetleges kihagyásból eredő kellemetlenségek elkerülését 
szolgálja. Nincs két egyforma formula, a radiológusok eltérő checklist szerint haladnak a 
leletezés során. Fontos kérdés még a klinikai információk feldolgozása, ugyanis az egyes 
szakemberek véleménye eltérő a tekintetben, hogy a leletezés mely fázisában érdemes a 
vonatkozó klinikumot elolvasni. 

A kontrasztanyagos vizsgálatok szerepe az ízületi MR diagnosztikában más szakterületekhez 
talán képest kevésbé hangsúlyos, de egyes indikációs körök esetén a vizsgálat szenzitivitását 
és specificitását jelentősen megnövelheti. MR vizsgálatok során gadolínium tartalmú 
kontrasztanyagokat használunk. A kontrasztanyagos vizsgálatokat többféleképpen 
csoportosíthatjuk. 

A kontrasztanyagok hagyományos, intravénás alkalmazása reumatológiai, infektív és tumoros 
elváltozások esetén lehet indokolt. Emellett egyre elterjedtebbé válnak olyan speciális 
felhasználási területek, mint például a dinamikus kontrasztanyagos MR, melyet többek között 
porcos csonttumorok dignitásának differenciálására, recidíva és hegszöveti halmozás 
elkülönítésére alkalmazhatunk. De használhatunk kontrasztanyagot a hyalinporc strukturális 
analíziséhez is, bár ez elsősorban a klinikai kutatásokban játszik szerepet, a mindennapi 
gyakorlatban nem használjuk. 

A kontrasztanyagos vizsgálatok másik nagy csoportja az arthrographia, mely során az ízületi 
üreg kontrasztanyagtelődését használjuk fel a diagnosztikában. Két csoportját különböztetjük 
meg: indirekt és direkt arthrographia. Az indirekt arthrographia ritkábban alkalmazott eljárás, 
mely során az intravénás kontrasztanyag ízületben történő megjelenése adja az 
arthrographias képet, azonban ez kisebb distensióval jár, kevésbé megbízható módszer. A 
szakmai gold standard a direkt arthrographia, melyhez használhatunk gadolíniumot, de egyre 
elterjedtebb a fiziológiás sóoldat használata is. Az MR arthrographia legfontosabb indikációs 
területei a glenohumeralis instabilitás és bizonyos rotátorköpeny sérülések diagnosztikája. 

Az MR arthrographia érzékenységét javíthatjuk egyes kiegészítő szekvenciák alkalmazásával. 
Ilyen az ABER (abductio-kirotatio) pozícióban készült mérés az anteroinferior, valamint a 
FADIR (flexio-adductio-berotatio) pozícióban történő mérés posteroinferior labrumlaesiók 
biztosabb kimutatására. 

A haladó MR technikák egy része már megvetette a lábát a mindennapi gyakorlatban, melyek 
közül a teljes igénye nélkül sorolnánk fel néhányat. A CT vizsgálat egyik előnyének az MR-rel 
szemben a csontos képletek pontos megítélése számított, mellyel az MR sokáig nem tudta 
felvenni a versenyt.  Az MR technika fejlődése azonban lehetővé tette bizonyos szekvenciák 
észszerű vizsgálati időn belüli alkalmazását, mellyel a csontos szerkezet is nagy pontossággal 
megítélhető, és csakúgy mint a CT esetében, többsíkú rekonstrukció (MPR) elkészítése is 
lehetséges. Ilyen a 3D T1 FFE Dixon mérés, mely a legtöbb modern MR készülék alap 
szoftveres felszereltségéhez tartozik. Másik példa a rotátorköpeny izmok zsíros 
degeneratiójának kvantitatív meghatározása szintén 3D Dixon szekvenciával. 



Végezetül nem lehet szó nélkül elmenni a mesterséges intelligencia (AI) képalkotó 
diagnosztikában betöltött szerepe mellett. Többféleképpen is csatlakozik a radiológiai 
munkafolyamathoz az AI térhódítása, ezek közül talán a kevéssé ismert felhasználási mód az 
alulmintavételezett, sokkal rövidebb ideig tartó MR mérések mesterséges feljavítása, melynek 
eredményeképpen a normál MR vizsgálatokkal közel megegyező minőségű vizsgálatok 
végezhetők eddig elképzelhetetlenül rövid idő alatt (4-5 perc/vizsgálat). 

 


