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Összefoglalás: A gyermekek csontkor vizsgálatához a kéz röntgenfelvételein alapuló vi-
szonylag régi atlaszokat használnak. Kérdés, hogy ezek az atlaszok megbízhatók-e napja-
inkban is. Ennek érdekében egészségesnek tekintett gyermekek, kézsérülés miatt készült 
röntgen felvételeit tekintettük át. Ezek a felvételek újabb röntgenvizsgálat nélkül alkalma-
sak ún. „egészséges kontrollcsoport” felállítására. A gyermekek 65,9%-a mindkét módszer-
rel normális értéket, míg 33,6%-a előrehaladott, vagy elmaradott csontkort mutatott. 0,5%-
ban nem sikerült pontosan megállapítani a csontkort, ezeknél a gyermekeknél úgynevezett 
irreguláris csontfejlődés figyelhető meg. A vizsgált esetek 9,6%-ánál találtunk valamilyen 
betegséget. A régi atlasz és újabb digitális csontkor meghatározási módszerek között lénye-
gi eltérés nem volt, így a régebbi atlaszok megbízhatóan alkalmazhatók a pontos meghatá-
rozáshoz. 
 
Kulcsszavak: csontkor, atlasz módszerek, kontrollcsoport, irregularis csontosodás, háttér-
betegségek 
 
Bevezetés 
 

Célul tűztük ki, hogy a kéz vagy az alkar traumás sérülései miatt kezelt betegek 
röntgenfelvételeiből utólag meghatározzuk a csontkort. Feltételeztük, hogy ezek a 
gyermekek „egészségesek” voltak a sérülés időpontjában. 

Vizsgáltuk továbbá, hogy milyen különbségek adódhatnak a mai digitális és a 
régebben alkalmazott atlasz módszerek között. Erre vonatkozó irodalmi adat Ma-
gyarországon nem található. 
 
Gyermekkori csontfejlődés 
 

A csont fejlődését, amely a végső csúcscsonttömeget (peak bone mass) a serdülés 
végén éri el – mintegy háromnegyed részben genetikai tényezők határozzák meg, 
negyedrészben azonban különféle környezeti faktorok befolyásolják. Ez utóbbiak 
között a táplálkozás és a fizikai mozgás a gyermekkor egész ideje alatt alakítja a 
csonttömeget, a hormonális hatások ellenben a pubertás idején a legnagyobbak. Az 
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öröklött tulajdonságok, a faji, a földrajzi-éghajlati viszonyok, a gazdasági-szociális 
körülmények, a táplálkozási szokások mellett, alapvető különbség mutatkozik a két 
nem között is. Ismert tény a leányok „gyorsultabb”, rövidebb távú, a fiúk „egyenlete-
sebb”, hosszabb ideig tartó fejlődési folyamata. A csont érettségének értékelése fon-
tos szerepet játszik a gyermekgyógyászatban a diagnózis felállításában, illetve a nö-
vekedési és fejlődési zavaroknál a kezelés irányításában [1] [2]. 
 
A csontkor meghatározása 
 

A csontkor meghatározás a biológiai érettséget tükrözi. Mivel a gyermekek má-
sodlagos nemi jellege tág határok között alakul ki – lányoknál 7–15 éves, fiúknál 
8–16 éves kor között –, ugyanabban a kronológiai korban más-más lehet a biológi-
ai érettség. 

A csontkor meghatározás elterjedten használt azon gyermekek gondozásában, 
akiknél a korai vagy késői nemi érés gyanúja fenn áll, fejlődési rendellenesség 
vagy endokrin zavar jelentkezik. 
 
Módszerek 
 

A csontkorbecslés két legelterjedtebb módszere, ami a klinikai gyakorlatban 
használatos: a Greulich és Pyle valamint a Tanner–Whitehouse-atlasz [3] [4] [5]. 
Feltételezik, hogy minden egészséges gyermek csontozatának fejlődése ugyanazt a 
mintázatot mutatja. A referenciasorozat tükrében egy-egy gyermek csontkora be-
csülhető meg. 

A csontérettség indikátorai: csontképző központok megjelenése és nagysága; 
hosszú csontoknál az epiphysis proximalis részén, a rövid csontoknál a csont teljes 
területén előforduló alakváltozások fokozatai egészen a felnőtt forma kialakulásáig; 
hosszú csontoknál az epiphysis és diaphysis fúziójának alakulása. 

Az egyszerűség, a kényelem és a gyorsaság az oka annak, hogy a Greulich- és 
Pyle-módszer a legelterjedtebben használt szabvány módszer a csontkor meghatá-
rozáshoz. A Gyermekradiológiai Osztály gyakorlatában a de Roo T. atlaszt hasz-
náljuk [6]. Az életkor ismerete nem befolyásolja a csontkor értékelésének megbíz-
hatóságát, azonban ismert, hogy a vizsgálók valószínűleg szívesebben értelmezik a 
felvételt normálisnak, amikor az életkor tudott, mint amikor nem [1] [5] [7] [8]. 

A meghatározást a bal kéz és a csukló összesen 20 csontjának röntgenfelvételé-
ből antropológiai úton végzik. A radius, ulna, metacarpus I., III., V., a proximalis 
phalanx I., III., V., a középső phalanx III., V., a distalis phalanx I., III., V., vala-
mint a kéztőcsontok (capitatum, hamatum, triquetrum, lunatum, scaphoideum, 
trapezium, trapezoideum) csontmagjai különböző életkorban jelennek meg, illetve 
fejlődési stádiumuk is meghatározó. 
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Csontkor meghatározás röntgenfelvételi technikája 
 

Kézfelvétel dorso-volaris irányból. 
Beállítás: a teljes felső végtag a film síkjában van, a könyök 90 fokban hajlított, a 
kéz pronált, az ujjak enyhén szétnyitottak, a kéz és az alkar hossztengelye a kazetta 
hossztengelyében legyen. 

Centrális sugár: merőleges a III. metacarpophalangealis ízületre. 
Követelmény, hogy a teljes kéz elfordulás nélkül ábrázolódjon (amit a 

phalanxok és metacarpusok diaphysisének azonos mértékű konkavitása igazol). A 
metacarpophalangealis és az interphalangealis ízületek nyújtottak legyenek (ha a 
kéz laposan fekszik a kazettán). A phalanxokat távolítsuk egymástól, hogy meg-
előzzük a csontok, illetve a lágyrészek egymásra vetülését. A radius és az ulna 
distalis vége elfordulás nélkül ábrázolódjon. [9] 
 
Anyag és módszer 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 
Gyermekegészségügyi Központ Gyermekradiológiai Osztály beteganyagából a 
2010 júniusától 2012 márciusáig valamilyen trauma által bekövetkezett kézsérülést 
szenvedett gyermekek röntgenkép-elemzését és csontkor meghatározását végeztük 
el retrospektív módon. 

1217 röntgenvizsgálat történt összesen valamilyen ujj-kéztőcsont traumát köve-
tően. Ebből kivettük azokat a felvételeket, amelyek nem feleltek meg a csontkor 
meghatározásához szükséges protokollnak, így összesen 416 beteg röntgenképének 
áttekintésére került sor. Vizsgáltuk az érintett gyermekek nemét, életkorát, a meg-
határozott csontkor szerinti előrehaladottak, illetve elmaradottak számát, próbáltuk 
keresni ezek okait. Figyelembe vettük azt, hogy a kb. 50 évvel ezelőtt megalkotott 
csontkor táblázatok jól alkalmazhatók-e még ma is, szemben az elektronikus hasz-
nálattal. 
 
Eredmények és értékelésük 
 

Összesen 251 fiú és 165 lány kéz röntgenfelvételét elemeztük. Korcsoportokat 
alakítottunk ki 0-tól 14 éves korig. A fiúknál 12 éves korban, míg lányoknál 11 
éves korban fordult elő a legtöbb sérülés. A legkevesebb baleset fiúknál 0-tól 2 
éves korig, míg a lányoknál 3-tól 5 éves között volt. Ha az összesített diagramot 
nézzük, láthatjuk, hogy 11–12 éves kor között a leggyakoribb a kézsérülés, a leg-
kevesebb traumát a 0– éves kor között találtuk (1. ábra). 
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1. ábra. Összes vizsgált gyermek eloszlása korcsoportok szerint 
 

A 416 eset kéz röntgenfelvételéből történt csontkormeghatározást követően 
arra a következtetésre jutottunk, hogy 274 gyermek bizonyult egészségesnek 
csontkorát tekintve, tehát ez az összes eset 65,9%-át adja. Nemek szerinti felosz-
tásban ez 157 fiút és 117 lányt jelent (2. ábra). 
 

 
 

2. ábra. Csontkorilag „egészséges” gyerekek felosztása nemek szerint 
 

A 416 összes esetből 140 (33,6%) gyermek csontkora nem felelt meg életkoruknak. 
Nemek szerint 93 fiú és 47 lány alkotja ezt a csoportot. A 416 összes esetből 74 
(17,8%) fiú elmaradott csontkorú, míg 19 (4,6%) mutatott előrehaladott csontkort. A 
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lányoknál az előrehaladott csontkor van többségben 28 (6,7%), míg 19 (4,6%) leány 
volt elmaradott csontkorú (3. ábra). 
 

 
 

3. ábra. Életkornak nem megfelelt gyermekek csoportosítása 
 

Felmerül tehát a kérdés, hogy helyes-e, ha a mindennapos orvosi gyakorlatban 
egészségesként elfogadott, ún. kontrollcsoportot a véletlen balesetet elszenvedett egyé-
nek közül választjuk? Kutatásunk azt mutatja, hogy a vizsgált populációban ez csak az 
esetek kétharmadában helytálló. Mi lehet az egyharmad hátterében? A csontérettség 
eltérésének a mértékét 3-3 kategóriába soroltuk: 6 hónap –1 év, 1–2 év és a 2 év feletti-
ek mind a 2 főcsoportban (4. ábra). 
 

 
 

4. ábra. Az előrehaladott és az elmaradott csontkorú gyermekek csoportosítása 
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A Kórház betegadatbázisának felhasználásával egyenként megvizsgáltuk, hogy 
ezek a gyermekek szenvedtek-e valamilyen betegségben, ami befolyásolná csont-
juk normális fejlődését. A 93 elmaradott csontkorú közül 25 betegnél (26,9%) de-
rült ki konkrét krónikus betegség. Ebből 14 gyermeknél asztma okozta az elmara-
dottságot. Ezen kívül 1-2 esetben előfordult még epilepszia, szívritmuszavar, kro-
moszóma rendellenesség, mentális retardáció, gastrooesophagealis reflux betegség, 
alacsonynövés, vashiány, diabetes insipidus, urogenitalis fejlődési rendellenesség. 
Ezeknek a betegségeknek az előfordulását a fentebb említett 3-as csoportosítás sze-
rint soroltuk be (1. táblázat). 

 
1.táblázat 

Az elmaradott csontkorú gyermekek betegségei 
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Példaként egy 12 éves fiú esetét mutatjuk be (5. ábra): 
 

 
 

5. ábra. a) 12 éves asztmás fiú bal kéz röntgenfelvétele;  
b) 12 éves egészséges, normál csontkorú fiú bal kéz röntgenfelvétele [6] 

 
A csontkor meghatározás alapján a csontfejlődése 9 évesnek felel meg, tehát 

elmaradott csontkorú (a) összehasonlítva a (b) képpel, amelyen egy 12 éves normál 
csontkorú fiú bal kéz röntgenfelvétele van. Láthatjuk, hogy a beteg gyermek összes 
kéztőcsontja és a radius/ulna processus styloideusa fejletlen az életkorához képest. 
Az előrehaladott csontkorú gyermekek száma fele az elmaradottakénak, mindössze 
47 esetet jelent. Itt is vizsgáltuk az okokat, hogy vajon mi okozhatta ezeknél a gye-
rmekeknél az előrehaladott csontfejlődést. Az esetleges betegségek pontosan nem 
azonosíthatók, de a legtöbb esetben a túlsúly és a magasnövés állhatott a háttérben, 
de előfordult izomtónus rendellenesség és hyperlipidaemia is (2. táblázat). Két be-
tegnél asztma mint krónikus betegség fordult elő annak ellenére, hogy ilyenkor in-
kább elmaradott csontkorúaknak kellene lenniük. Sajnos nem sikerült megállapíta-
ni a kezelés formáját, de a szteroidos kezelés gyakran okoz előrehaladott csontfej-
lődést. 

2. táblázat 

Az előrehaladott csontkorú gyermekek betegségei 
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Példa előrehaladott csontkorra (6. ábra): 
 

 
 
6. ábra. a) 10 éves alkati magasnövésű lány jobb kéz röntgenfelvétele;  
b) 10 éves egészséges, normál csontkorú lány bal kéz röntgenfelvétele [6] 

 
A 6. ábra (a) képén egy 10 éves lány jobb kéz röntgenfelvételét látjuk. Csontko-

rát meghatározva kézcsontjainak fejlettsége előrehaladott, 12 évesnek felel meg.  
A (b) képen egy 10 éves normális csontfejlettségű lány referenciafelvétele látható. 
A beteg lány gyermek kéztőcsontjai és a radius/ulna processus styloideusa fejlet-
tebbek életkorához képest. Hátterében alkati magasnövés áll, ami magyarázza az 
eltérést. 
 

A 416 feldolgozott esetből kettőben (1 fiú és 1 lány) nem sikerült megállapítani 
pontosan a csontkort, náluk úgynevezett irregularis csontfejlődés figyelhető meg. 
Az irregularis csontosodás ritka jelenség, amikor alaki, nagysági elváltozással vagy 
nem megfelelő sorrendben jelennek meg a csontmagok. A legtöbb esetben a cson-
tok kifejlődésének a sorrendjében jelentkezik zavar. Ezeknél a gyermekeknél is 
kerestük a rendellenesség lehetséges okát, de nem találtunk semmilyen krónikus 
betegségre utaló információt, tehát csontfejlődésüktől eltekintve egészségesek. 
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Példa irregularis csontfejlődésre (7. ábra): 
 

 
 

7. ábra. a) 7 éves irregularis csontfejlődésű lány jobb kéz röntgenfelvétele; 
b) 7éves normál csontkorú lány bal kéz röntgenfelvétele [6] 

 
A vizsgált lány esetében [7. a) ábra] látható hogy a radius és az ulna processus 

styloideusa az életkorának megfelelő fejlettségű, viszont a kéztőcsontokat tekintve 
a lánygyermekek referenciaképei közül az 5 éveshez hasonlít leginkább. A 
proximalis kéztőcsontsorban az os scaphoideum, os lunatum és os triquetrum, a 
distalis sorban az os trapezium és os trapeziodeum fejletlenebb a korban egyező 7 
éves normális csontkorú lánygyermek kéztőcsontjaihoz képest [b) ábra]. 
 
Hagyományos és elektronikus módszerek összehasonlítása 
 

A hagyományos és elektronikus módszereket felhasználva lényegi eltérést nem 
találtunk. A Gilsanz és Ratib-féle digitális csontkor atlasz [10] használata köny-
nyebb és kényelmesebb, mint a hagyományos technikával való meghatározás, mi-
vel egy képernyőn látjuk a vizsgálandó és a referenciaképet azonos méretűre na-
gyítva. Egy másik digitális lehetőség a Gaskin-féle szoftver [11], melyet összeha-
sonlítottunk az 1976-ban kiadott kézi atlasszal [6], de többletinformációt nem kap-
tunk. A régi atlasz csontkor meghatározási táblázatok minden további nélkül hasz-
nálhatók és jól alkalmazhatók. 
 
Összegzés 
 

Az orvostudományi felmérések kapcsán gyakran használnak kontrollvizsgálat-
hoz véletlen baleset során készült röntgenfelvételeket. Az elvégzett csontkor vizs-
gálatok alapján a gyermekek 2/3-a, vagyis 65,9%-a a használt módszerekkel nor-
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mális értéket mutatott. A gyermekek 1/3-ánál 33,6%-ban viszont előrehaladott 
vagy elmaradott csontkort találtunk. A csontfejlettség elmaradása a gyakoribb, ami 
a fiúkat érinti leginkább. Ezzel szemben az előrehaladott csontkor ritkábban fordul 
elő, ami viszont a lányoknál kifejezettebb. Az összes eset 9,6%-ánál valamilyen 
endokrin vagy egyéb betegség fordul elő. Bizonyos kórképeknél, mint például az 
asthma bronciale-nál vagy a vashiányos anaemiánál a csontfejlődés elmaradása 
figyelhető meg. Elhízott vagy alkati magasnövésű gyermekeknél fokozott csonto-
sodást észleltünk. A csontkor meghatározás tehát érzékeny vizsgálati módszer lehet 
a nem egészséges gyermekek esetleges betegségeinek megállapításakor. A gyer-
mekeknél traumás okból készült kéz röntgenfelvételek esetén érdemes megnézni a 
csontkort is, mert a csontfejlettség eltérései felhívhatják a figyelmet valamilyen 
háttérbetegségre. Két esetben, vagyis az összes vizsgált gyermek 0,5%-ában 
irregularis csontosodás jelentkezett. Ennek előfordulása ritka, hátterében mi beteg-
séget nem találtunk. 

A régi atlasz és újabb digitális csontkor meghatározási módszerek között lénye-
gi eltérés nem volt, s a régebbi atlaszok megbízhatóan alkalmazhatók a pontos 
meghatározáshoz. 
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