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• Milyen felvételtípusokat használunk

• Egyes felvételeken mit nézzünk

• Milyen sérülésre milyen felvételt kérjünk



Felvétel típusok
• AP neutrál rotációban ( true AP)
• AP kirotációban
• AP berotációban
• AC centrált AP felvétel,
• Axiális felvétel
• Velpeau ha axiálist nem tudunk mert fáj
• Y oldalfelvétel
• Bernageau, instabilitás, glenoid erózió, csontos Bankart- CT inkább

TRANSTHORACALIS  NE                   EGY IRÁNY KEVÉS 
Y felvétellel kiváltható
TERHELT AC FELVÉTEL FÁJ



Mit nézünk meg az egyes
felvételeken ?



AP felvétel neutrál rotációs (true AP, 
Gashey view)

• Nincs átfedés a glenoid és a humerusfej között
• Acromiohumeralis távolság
• AC ízület, clavicula,acromion
• coracoid
• OA, osteophyta , Goats beard
• Scapulohumerális ív ( Moloney)
• Humerusfej helyzete a glenoidhoz –proximal migráció
• Acromion alsó pereme ,acetabularizácio, ROK, 

acromion alakja
• critical shoulder angle (CSA)



AP felvétel neutrál rotációs ( true AP)















Critical shoulder angle



Critical shoulder angle

• Normál 30-35 fokig
• 30 fok alatt hajlamosít arthrosisra a 

megnövekedett kompreszios erők miatt a GH 
ízületben

• 35 fok felett hajlamosít ROK szakadásra
• Változik a delta izom erővektora, kevesebb

kompresszió, nagzobb terhelés a 
rotatorköpenyen



AP felvétel kirotációs

• Átfedés a humerusfej és a glenoid között
• Glenoid elso és hátsó pereme
• OA
• GT jobban látszik , törés!!!!
• Törés, glenoid, prox humerustörés, 

tuberkulumtörés



AP felvétel kirotációs



AP felvétel kirotációs



AP felvétel berotációs

• Trauma, törés
• Calcium deposit



AP felvétel berotációs



AP felvétel berotációs



AC centrált AP



AC centrált AP



Y oldalfelvétel

• Humerusfej relációja a glenoidhoz képest
• Acromion alakja, típusa
• Ficam , elso, hatso
• Törés acromion, scapula, coracoid, proximalis

humerus shaft



Acromion típusa



Y oldalfelvétel



Y oldalfelvétel



Y oldalfelvétel





Axialis felvétel

• Glenoid törés, csontos Bankart
• Glenohumerális ízület subluxatio, luxatio



Axiális felvétel







Velpeau

• Ha axiálist nem tudunk csinalni a fájdalom
miatt

• Glenoid- humerusfej reláció
• Ficam acut
• Instabilitás, csontos Bankart



Velpeau



Velpeau



Bernageau

• Instabilitás
• Glenoid erózió megítélése
• CT kiszorította



Bernageau



Bernageau



Mikor milyen felvételt kérjünk
EGY IRÁNY NEM ELÉG
HA AP ABBÓL IS TÖBB TÍPUS VAN ( true, ki-berotált, AC centrált)
TRANSTHORAKÁLIST HA LEHET NE
TERHELT AC NE

Törés gyanú: ( elesett, ráesett)
AP true, Y, +/- kirotált AP

Ficam gyanú : ( elesett , nagyon fáj, üres vállgödör, nincs kirotáció )
AP true, Velpeau (Y)

Csontos Bankart sérülés gyanú: (korábbi ficam, ficamok)
AP true , axiális,- ha fáj Velpeau, Bernageau

AC ficam gyanú ( nyújtott karra esés , addukált karral vállra esés)

AC centrált AP, ne kerjünk terheltet mert fáj



Vállcentrum RTG protokoll

• Vállfájdalom trauma nélkül:AP kirotáció, ha 
depozit akkor berotáció is ,axiális, Y

• Válltrauma: AC centrált true AP , Velpeau
• Instabilitás: AP kirotáció, axiális, Bernageau
• Vállficam acut : true AP, Velpeau
• AC ficam :AC centrált true AP, Velpeau, 

keresztezett karú Y




