
 
III.8.3. A gerincbetegségek diagnosztikája

A gerinc esetében az idegi elemeket a csontos gerinccsatorna veszi
körül. Ez a körülmény a diagnózist megnehezíti.

Kulcsszavak: RTG, spinalis CT, myelo-CT, spinalis MR

A hagyományos képalkotó módszerek közül a RTG vizsgálat egy
évszázadon át szinte az egyetlen diagnosztikus eszköz volt.
Röntgennel a gerinc csontos elemei jól vizsgálhatóak, azonban a
gerincvelő és az ideggyökök nem jeleníthetőek meg.

A gerincoszlop degeneratív folyamatai közül a scoliosis, kyphosis,
spondylosis, osteoporosis (és ennek szövődményei), sponylolysthesis,
a traumás eltérésekből a fracturák, diszlokációk jól ábrázolódnak.

Egyes esetekben a csigolyák tumorai is jól látszanak.

RTG: indirekt információ
az idegrendszerről

Az idegrendszeri struktúrákról azonban csak legfeljebb közvetett
információt kaphatunk, vagy gyakran még azt sem. Az igen gyakori
intervertebralis porckorongsérv a RTG képeken indirekt jelként a
csigolyák közti rés beszűkülését okozza, maga a hernia azonban nem
ábrázolható.

1.ábra: RTG felvételen az intervertebralis rés beszűkülése discusherniára utal

Speciális RTG eljárás:
myelographia

Sokszor előfordul, hogy a sérv kis volumenű, de kritikus
elhelyezkedésű (pl. foraminális), ilyenkor a porcrés nem szűkül be, a
RTG negatív lesz, holott a betegnek súlyos tünetei vannak.

A későbbiekben kifejlesztett – és az MR vizsgálatok megjelenése előtt
széles körben alkalmazott speciális RTG vizsgálat a myelográfia,
mely alkalmas a spinális tér megjelenítésére. A lumbalpunctio során a
liquorba fecskendezett kontrasztanyag eloszlása után kirajzolja a
gerinccsatornát, a gyöktasakokat; a kóros elváltozások
(pl.discusherniák, tumorok) telődési kiesés formájában mutathatóak
ki. A módszert hagyományos tomográfiával is lehetett kombinálni.



1.2.ábra: Myelographiás felvétel. A porckorongsérv telődési kiesés formájában
mutatkozik: RTG felvételen az intervertebralis rés beszűkülése discusherniára utal

Angiographiára viszonylag ritkán van szükség a spinalis betegségek
kivizsgálásában.

Elsősorban a gerincvelő mentén elhelyezkedő arterio-venosus
malformatiok (AVM) vagy spinalis vérzésforrások diagnózisában
használjuk.

A gerinc CT lehetőségei és korlátai

A CT vizsgálat nagyobb szöveti differenciáló képessége révén a
csontok mellett alkalmas a porckorongok vizsgálatára is. Hátránya,
hogy csak meghatározott síkú (axiális) szeleteket tud készíteni a
gerincről, egyéb síkú képek csak további rekonstrukcióval állíthatóak
elő gyengébb minőségben. A vizsgálat indikációjakor pontosan meg
kell adnunk a keresett betegség magasságát, mert általában egyszerre
csak korlátozott számú segmentum vizsgálatát végzik el.

MR: az ideális választás A gerincvelő betegségeinek vizsgálatára igen kis mértékben alkalmas,
ezért erre gyakorlatilag nem használjuk. A gerinc CT diagnosztikus
lehetőségeit intrathecalis kontrasztanyag adásával (myelo-CT) lehet
bővíteni.

A gerinc CT-nek a mai napig nagy jelentősége van az akut
traumatológiai ellátásban és a gerincműtétek utáni postoperatív
kontrollban.

Az MR vizsgálat számos előnye közül kiemelendő, hogy semmiféle
káros hatása nincs az élő szervezetre. Egyszerre hosszabb szakasz,
akár az egész gerinc megvizsgálható, tetszőleges síkokban, azonos
minőségben. A lágyrészeket, a gerincvelőt, az intramedulláris
betegségeket, az ideggyököket nagy részletgazdagsággal ábrázolja és
a gerinc csontjai nem okoznak zavaró műterméket. Ugyanakkor
hátrányként jelenik meg, hogy a tömör csontállomány jelszegénysége
miatt nem jeleníthető meg. Mindezek mellett spinális betegség
gyanúja esetén MR vizsgálat az első választás.



3.ábra: Cauda-kompressziót okozó kiszakadt porckorongsérv MR képe

Postoperativ MR

Külön problémát jelenthetnek a postoperatív MR vizsgálatok során a
fém implantátumok, melyek ugyan az utóbbi időben már
MR-kompatibilisek, azonban az általuk okozott műtermékek a
képeken értékelhetetlenné tehetik a releváns területeket. Ilyenkor CT
vizsgálat jelenti az alternatívát.

Mit tehetünk, ha MR nem végezhető???

Ugyancsak CT-vel, vagy myelográfiával próbálkozhatunk olyan
estetekben, amikor az MR más okból nem végezhető el (pacemaker,
mágnesezhető fém a testben, súlyos

CT+MR obesitas, claustrophobia).

Speciális esetekben a CT és MR vizsgálatot is el kell végezni a pontos
diagnózis érdekében.

A gerincvelő funkcióinak megítélése

A kiváltott válasz vizsgálatoknak a gerincvelői és a perifériás idegi
funkció megítélésében jut szerep; ezekez a műtéti indikáció
felállításában is felhasználják, klinikailag nem egyértelmű esetekben.
A somatosensoros kiváltott válasz (SEP) az érzőrendszert, a motoros
kiváltott válasz, MEP (=transcranialis mágneses stimuláció, TMS) a
mozgató rendszert vizsgálja.


