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ÖSSZEFOGLALÁS
Az EOS 2D/3D egy olyan alacsony dózisú röntgenberendezés, amellyel akár az egész testről ké-

szített kétdimenziós kép és a hozzá tartozó sterEOS 3D szoftver segítségével háromdimenziós re-
konstrukció készíthető a csontokról. Segítségével térben pontosan meghatározhatóak a végtagok 
csontjainak geometriai paraméterei. A PTE Mozgásszervi Sebészeti Intézetben 2009 és 2010 kö-
zött összesen 30 alsó végtagi törés műtéte után (18 femur és 12 tibia diaphysis) végeztünk EOS 
röntgenvizsgálatot, amely alapján térbeli rekonstrukciót készítettünk. Összehasonlítottuk az ép és 
az operált oldalon mért hosszt, mechanikai és anatómiai tengelyt, valamint a rotációt. A mért és 
számított értékek alapján értékeltük az elvégzett csontegyesítő műtétek sikerét. Vizsgálatainkkal 
igazoltuk, hogy a CT vizsgálatokhoz képest rendkívül alacsony sugárdózissal működő EOS 2D/3D 
röntgenfelvételekkel pontos és lényeges háromdimenziós információkat nyerhetünk az alsó 
végtag törésegyesítő műtéteit követően. A módszer egyszerűségének és gyorsaságának köszönhe-
tően alkalmas lehet a napi rutin diagnosztikában. 
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K. Szuper, E. Dömse, L. Nőt, Sz. Somoskeöy, P. Than: Postoperative examination of femoral and tibial 
diaphyseal fractures with EOS 2D/3D X-ray equipment

EOS 2D/3D is low-dose X-ray equipment, which can be used for creating three-dimensional 
reconstruction images of bones by the use of a two-dimensional image even of the whole 
body and the appropriate sterEOS 3D software. Extensional geometrical parameters of bones 
of the extremities can be accurately determined with this method. We performed EOS X-ray 
examinations and geometrical reconstructions at the Institution of Surgery of the Extremities at 
PTE in 30 cases on total after surgeries of the lower limb (18 femora and 12 tibiae) from 2009 
to 2010. We compared the length, mechanical and anatomical axis and rotation of the intact 
and operated limb. We evaluated the outcome of the osteosynthesis based on measured and 
calculated values. Our investigations verified that EOS 2D/3D X-ray images requiring considerably 
less radiation dose when compared to CT scans provide with accurate and relevant three-
dimensional information about the osteosynthesis performed on the lower limb. Due to its 
simplicity and quickness, it may be a useful tool in everyday routine diagnostics. 
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BEVEZETÉS

Az EOS 2D/3D* alacsony sugárdózisú or-
vosi röntgendiagnosztikai eszköz, amelynek 
alapja egy Charpak által kidolgozott Nobel 
díjas felfedezésre épülő ultra alacsony rönt-
gensugár detektor. Egy speciális szoftver al-
kalmazásával a teljes testről készült kétdimen-
ziós felvételek segítségével a csontokról há-
romdimenziós rekonstrukciót készíthetünk (3). 
A teljes testről készült egyidejű, kétirányú fel-
vétel gyors leképezéssel 10–25 másodperc 
alatt készül el. A kétirányú kétdimenziós le-
képezést követően a vizsgált régió csontja-
inak (csigolyák medence, femur, tibia) három-
dimenziós felületi rekonstrukciója egy kiegé-
szítő munkaállomás szoftverének segítségével 
végezhető el. A vizsgálat álló helyzetben tör-
ténik, ami lehetővé teszi a gerinc és a végtagok 
normális terhelési viszonyok alatt történő vizs-
gálatát, az ép és a sérült oldal csontjainak ösz-
szehasonlítását. 

Az EOS 2D/3D egyik legfontosabb előnye, 
hogy alkalmazásakor a beteget érintő sugár-
terhelés lényegesen kisebb, mint a hagyomá-
nyos röntgenfelvétel vagy CT felvétel készíté-
sekor. Deschenes és munkatársai által közölt 
adatok szerint az átlagos sugárdózis a vizsgált 
régiótól függően 2,9–9,2-szer magasabb ha-
gyományos röntgenvizsgálat esetén (5). Az 
EOS 2D/3D a CT-hez hasonlóan részletes tor-
zításmentes 3D megjelenítést biztosít, de a 
3D CT rekonstrukciós felvételek elvégzésekor 
közel ezerszer magasabb sugárdózisra van 
szükség (7). 

A nemzetközi és hazai szakirodalomban 
csak kisszámú közlemény foglalkozik az EOS 
2D/3D berendezés alkalmazásával. Az ortopé-
diában a módszer főleg a scoliosis diagnoszti-
kájára, műtéti tervezésére, és posztoperatív 
követésére koncentrálódott (3, 9, 19). A 
scoliosis műtéti tervezése esetében fontos az 
oldalirányú görbület punctum maximuma, az 
ékcsigolyák pontos lokalizációja, a csigolyák ív-
talpainak, illetve az intervertebralis ízfelszínek 
aszimmetriája, valamint a processus 
spinosusok középvonaltól való eltérése  
(1, 4, 16, 25). Két közlemény foglalkozik totál 

csípőízületi protézis beültetése során a művi 
vápa helyzetének mérésével. Journé 14 mű-
csontba beültetett vápa helyzetét ellenőrizte 
CT és EOS vizsgálatokkal, mind a megbízha-
tóság (EOS 1,4 fok, CT 2,6 fok), mind a repro-
dukálhatóság (EOS 2,5 fok CT 3,9 fok) az EOS 
vizsgálat esetében jobbnak bizonyult (12). 
Szintén az EOS mérések bizonyultak ponto-
sabbnak Lazennec vizsgálatai során, aki ülő 
és álló helyzetben készített konvencionális és 
EOS felvételeket a vápákról (14). Egy esetis-
mertetésben EOS méréssel igazoltak végtag-
hossz-különbséget térdprotézis beültetést kö-
vető patellofemoralis szindróma okaként (13). 
Ohl és munkatársai 22 önkéntesen végezték el 
a vállízület EOS vizsgálatát, amely során meg-
határozták az ízület csontos referenciapont-
jait, a fej pozícióját, valamint a humerus ten-
gelyét 1,09 mm, illetve 0,41 fok pontossággal 
(24). A fenti adatok is bizonyítják a módszer 
érzékenységét és pontosságát. Ezek alapján 
Than és munkatársai 256 csípő és térdízület 
összehasonlító vizsgálatát végezték el EOS-
szal, amely során felmérték és három dimen-
zióban rekonstruálták a 128 egészséges 53 
coxarthrosisos és 46 gonarthrosisos ízület 
pontos paramétereit (27). 

Végtagtörések műtéti rekonstrukcióját kö-
vető EOS vizsgálatról eddig nem született köz-
lemény sem a nemzetközi, sem a hazai iroda-
lomban. A hosszú csöves csontok töréseinek 
ellátása során alapvető követelmény a végtag 
hosszának, tengelyének és rotációjának pontos 
helyreállítása stabil csontegyesítő műtétekkel. 
Ezeknek a biomechanikai kívánalmaknak nap-
jainkban a különböző típusú velőűrszegek és 
a menetstabil lemezek felelnek meg. A nem-
zetközi és a hazai tapasztalatok alapján inté-
zetünkben a pertrochanter töréseket szinte 
minden esetben Gamma szeggel (proximalis 
femur velőűrszeggel) kezeljük (15, 21, 23). A 
femur diaphysis töréseket felfúrásos, vagy fel-
fúrás nélküli velőűrszeggel látjuk el (6, 20). A 
tibia metaphysis töréseket menetstabil leme-
zekkel, míg a diaphysis töréseket velőűrszeggel 
stabilizáljuk (8, 10, 32–34). A műtéteket kö-
vető rutin kétirányú röntgenfelvételekkel nem 
lehet a végtag hosszát tengelyét és rotációját 

* EOS (Extended Orthopedic System), a 2D/3D megjelölés a két-, illetve háromdimenziós leképezési lehetőséget je-
lenti. A készülék és a hozzá tartozó szoftver egyedül az EOS Imaging, Párizs, Franciaország nevű cégtől szerezhető be.
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pontosan értékelni. Összehasonlító felvéte-
lekkel is csak kétdimenzióban és pontatlanul 
tudjuk a különbségeket kimérni, a rotáció 
megállapítására egyáltalán nincs mód. A CT 
vizsgálatokkal viszonylag egyszerűen mérhető 
a végtaghossz, tengely és rotáció különbsége, 
de elvégzésüket nehezíti a beültetett tömeges 
fémanyag, valamint a nagyfokú sugárterhelés 
(2, 17, 28, 29).

Munkánk célja az volt, hogy igazoljuk, az 
EOS 2D/3D berendezés alkalmasságát a femur 
és tibia diaphysis törések műtétet követő vizs-
gálata során. Célunk volt annak eldöntése, 
hogy a módszer a kis sugárterhelés mellett, 
pontos információkat ad-e a végtagok hosz-
szának, tengelyének és rotációjának megítélé-
sében.

ANYAG	ÉS	MÓDSZER
Intézetünkben 2009-ben és 2010-ben 30 

egyoldali alsó végtagi törött betegen végez-
tünk EOS 2D/3D összehasonlító rekonstruk-
ciós vizsgálatot összesen 60 alsó végtagon, 
az ép oldalt hasonlítva össze a sérült ol-
dallal. A törések elhelyezkedés szerinti meg-
oszlása a következő volt: 10 pertrochanter, 8 
femur diaphysis és 12 lábszártörés. AO sze-
rinti beosztásukat az I. táblázat mutatja. A tö-
réseket vagy velőűrszeggel, vagy menetstabil 
lemezzel rögzítettük, 10 alkalommal Gamma 
szeget, 8 esetben felfúrás nélküli femur szeget, 
9 sérültnél felfúrás nélküli tibia szeget és 3 

esetben LCP-t használtunk. A műtéteket kö-
vetően a törések gyógyulását minden esetben 
kétirányú röntgenfelvétellel ellenőriztük a 3., 
6., 12. héten, valamint fél és egy év múlva. 
Betegeink között két olyan eset volt, akiknek 
primer ellátása nem intézetünkben történt. A 
betegek átlagéletkora 48 (24–63) év volt, kö-
zülük 18 nő és 12 férfi. 

Az EOS vizsgálatokat a 6. hét és a 6. hónap 
között végeztük el a Pécsi Tudományegyetem 
Radiológiai Klinikáján, ahol 2007 júniusa óta 
működik ez az új radiológiai berendezés (EOS 
Imaging, Párizs, Franciaország). A készüléket 
a Térségi Szűrő- és Diagnosztikai Központ ke-
retein belül, Európai Uniós támogatás segít-
ségével telepítették. A digitális felvételek tá-
rolása a radiológiai intézményi rendszerében 
történt (Aspyra AccessNET PACS, Aspyra 
Inc., USA). Az intézeti dedikált munkaállomá-
sokon a sterEOS 3D szoftver 1.4.2-es verzió-
jával (EOS Imaging, Párizs, Franciaország) ké-
szítettük el a térbeli rekonstrukciókat (1. ábra). 
A rekonstrukciókat egy személy végezte, az 
eredményeket Excel táblázatba exportáltuk 
a további statisztikai felhasználáshoz és több 
szempont szerint elemeztük. A rekonstrukció 
során a következő paramétereket mértük és 
számoltuk az ép és a sérült oldalon: femur és 
tibia hossza, teljes végtaghossz, femur és tibia 
anatómiai és mechanikai tengelye, a tibia és 
femur rotációja, a collodiaphysealis szög, va-
lamint a térd varus/valgus, illetve flessum/
recurvatum szöge. 

1.	ábra   Bal oldali C típusú femur diaphysis törés műtét előtti és utáni hagyományos 
AP irányú röntgenfelvétele, EOS felvételei és háromdimenziós rekonstrukciója.
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EREDMÉNYEK
Az általunk vizsgált 30 alsó végtagi törött 

beteg eredményeit az alábbi csoportokban és 
szempontok alapján elemeztük. 

A tíz Gamma szegezett sérültnél a 3D re-
konstrukció során mértük a femur hosz-
szát, a combnyak hosszát, a collodiaphysealis 
szöget, a femur mechanikai tengelyét, vala-
mint a femur antetorzóját az egészséges és a 
sérült oldalon. A két oldal értékeit összeha-
sonlítottuk (II. táblázat). Hangsúlyozzuk, hogy 
az operált végtagon meghatározott végtag-
hossz-különbség nem abszolút, hanem az el-
lenoldali alsó végtaghoz viszonyított relatív kü-
lönbség. A műtét utáni femurhossz esetében 
az átlag 0,8 cm rövidülés, a két fokos tengely-
eltérés, valamint az 1 fokos rotációs eltérés 
nem számottevő. A collodiaphysealis szögben 
mért átlag 5 fokos varus eltérés és a comb-
nyak hosszának átlag 0,11 cm-es csökkenése 
viszont lényeges különbség, amely egyrészt a 
törések jellegéből, másrészt repozíciós hibából 
eredhet. 

A nyolc femur diaphysis töröttnél mértük a 
femur hosszát, a femur mechanikai tengelyét, 
valamint a femur antetorzóját az ép és sérült 
oldalon, az eredményeket összehasonlítottuk 
(III. táblázat). Az eredmények itt kiválóak 
voltak, hiszen a femurhosszban átlag 1 cm-es 
csökkenést, a tengelyben 0,8 fokos, valamint a 
torzióban is 10 fok alatti eltérést igazoltunk. Az 
irodalomban Jaarsma és munkatársai 76 ope-
rált femur CT vizsgálatával a betegek 28%-nál 
igazoltak 15 fokosnál nagyobb rotációs hibát 
(11), míg Vaidya közleményében 28 operált 
femur közül 25%-ban talált 1 cm-nél nagyobb 
rövidülést (29). 

A 12 lábszártörött sérültnél szintén a tö-
rött és ép oldali tibia hosszt, mechanikai ten-
gelyt és torziót hasonlítottuk össze (IV. táb-
lázat). Az operált végtagokon itt nagyobb 

különbségeket mértünk a hossz és tengely el-
térésekben, mint a combcsont törötteknél. Az 
átlagos rövidülés 1,7 cm, a tengelyeltérés 2,1 
fok varus irányú, míg a rotációs különbség 3,1 
fok berotáció volt. Ezek a különbségek egyér-
telműen a repozíciók pontatlanságát igazolták, 
de még a legnagyobb rotációs hiba és tengely-
eltérés sem haladta meg a 10, illetve 5 fokot. 
Az irodalomban közölt eredmények lényeges 
különbséget mutatnak, míg Puloski 25 tibia 
törés ellenőrzött CT-vel, átlagosan 6,7 fok ro-
tációs eltérést igazolt (26), addig Besh és mun-
katársai 73 törés után 16,4%-ban írt le rotációs 
hibát (2). 

A legnagyobb eltéréseket egy motorke-
rékpár-balesetben sérült 42 éves férfibete-
günk esetében mértük, aki polytraumatizáció 
részeként szenvedett bal oldali nyílt femur és 
tibia törést. A róla készült EOS felvételeket és 
3D rekonstrukciókat mutatja be a 2. és 3. ábra, 
a felvételek alapján mért értékeket pedig az  
V. táblázat.

MEGBESZÉLÉS
Az EOS 2D/3D képalkotó vizsgálat klinikai 

alkalmazásáról eddig viszonylag kevés köz-
lemény született a nemzetközi és a hazai iro-
dalomban. A publikációk nagy része az EOS 
scoliosis diagnosztikájában betöltött szere-
péről szól (3, 9, 19). Lazennec a csípőprotézis 
vápa helyzetét vizsgálta a módszerrel (12, 
14). Ohl és munkatársai a normál vállízület 
csontos elemeit térképezték fel ezzel a há-
romdimenziós módszerrel (24). Végtagon vég-
zett EOS vizsgálatról egy közlemény számol 
be, Than és munkatársai, az általunk vizsgált 
egészséges csípőízülettel rendelkező csoport 
collodiaphysealis szögét, antetorzióját, femur 
és tibia hosszát, valamint a teljes végtaghosszt 
határozták meg (27). Végtagi törések rekonst-
rukcióját követő EOS vizsgálatról eddig a szak-
irodalom nem számolt be.

Törésrögzítés darab AO	beosztás

Gamma szeg 10 31A1: 3, 31A2:6, 31A3: 1

femur velőűrszeg 8 32A: 2, 32B: 4, 32C: 2

tibia velőűrszeg 9 42A: 3, 42B: 4, 42C: 2

tibia menetstabil lemez 3 42C: 1, 43A: 2

I.	táblázat   EOS módszerrel vizsgált 30 alsó végtagi törés AO szerinti beosztása
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pertochanter törések  
(n:10)

ép oldalátlag ±  
szórás

sérült oldalátlag ± 
szórás

különbség	 
átlag

femurhossz (cm) 41,6 ± 3,21 40, 8 ± 3,12 -0,8

femur nyakhossz (cm) 4,98 ± 0,48 4,87 ±  0,62 -0,11

collodiaphysealis szög (°) 127,9 ±5,06 122,6 ± 4,82 -5,3

femur mechanikai tengely (°) 90,7 ± 1.89 88.7 ± 2,32 -2,0

femur antetorzió (°) 16,3 ± 11,82 17,4 ± 10,76 +1,1

II.	táblázat   Pertrochanter töröttek EOS vizsgálat adatai 

femur diaphysis törések 
(n:8)

ép oldalátlag ±  
szórás

sérült oldalátlag ± 
szórás

különbség	 
átlag

Femurhossz (cm) 40,5 ± 2,11 39,4 ± 3,24 -1,1

femur mechanikai tengely (°) 91,2 ± 2,12 90,4 ± 1,96 -0,8

femur antetorzió (°) 15,9 ± 10,76 6,4 ± 14,32 -7,2
III.	táblázat   Femur töröttek EOS vizsgálat adatai 

tibia	diaphysis	törések	
(n:12)

ép oldalátlag ±  
szórás

sérült oldalátlag ± 
szórás

különbség	 
átlag

tibia hossz (cm) 37,3 ± 2,76 35,6 ± 2,56 -1,7

tibia mechanikai tengely (°) 86,3 ± 3.61 84,2 ± 4,23 -2,1

 tibia torzió (°) 26,2 ± 8,26 29,3 ± 8,34 +3,1

IV.	táblázat   Lábszártöröttek EOS vizsgálat adatai  

jobb	oldal bal	oldal különbség

femurhossz (cm) 41,4 38,3 -2,9

tibiahossz (cm) 37,8 36,9 -0,9

végtaghossz (cm) 79,1 75,6 -3,5

Valgus/varus (°) -6,2 -10,7 -4,5

flessum/recurvatum (°) 14,1 1,2 -11,9

femur mechanikai tengely (°) 92,6 86,8 -5,8

tibia mechanikai tengely (°) 81,7 82,8 +1,1

femur torzió (°) 24,7 17,7 -7,0

tibia torzió (°) 28,9 5,6 -23,3

femoro-tibialis rotáció (°) 5,8 -2,8 -8,6

V.	táblázat   42 éves bal oldali femur és tibia törött férfi beteg EOS vizsgálat adatai  
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2.	ábra   42 éves férfi beteg bal oldali femur és tibia diaphysis törésének műtétet követő 
AP röntgenfelvétele, EOS felvételei és háromdimenziós rekonstrukciója.

3.	ábra   42 éves, bal oldali femur és tibia diaphysis törést szenvedett férfi beteg 
műtétet követő alsó végtagi rotáció EOS 3D rekonstrukciója. 
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A törésegyesítő műtéteket követően mind 
a mai napig kétirányú hagyományos röntgen-
felvétellel ellenőrizzük az elért helyzetet. Igaz 
ez az alsó végtag hosszú csöves csontjainak 
törésére is, azonban a hagyományos rönt-
genfelvételekkel csak az operált csont hosz-
szát és tengelyét lehet mérni (18, 36). A végtag 
teljes hosszának és törzshöz viszonyított ten-
gelyének megállapításához már hosszú terhelt 
felvételt kell készíteni (30). A rotációs eltéré-
seket azonban ezeken a képeken sem tudjuk 
értékelni, ezért a korábbi közleményekben kö-
zölt adatok alapja a fizikális vizsgálat volt (22, 
35). 

Az összetett és a metaphysisre terjedő tö-
rések esetében széles körben alkalmazott 
módszer a CT vizsgálat, melynek jelentős hát-
ránya, hogy a képalkotás fekve készül, így nem 
ad valós képet a törzs és a teherviselő vég-
tagok tengelyéről és rotációjáról. Másik je-
lentős hátránya, hogy elvégzéséhez nagy sugár 
dózisra van szükség, különösen, ha 3D rekonst-
rukciót is végzünk (11, 26, 29). Ezzel szemben 
az EOS vizsgálatot álló, terhelő helyzetben 

ultra alacsony dózisú sugárral a teljes testről 
készítjük, majd ezt követi a 3D rekonstrukció, 
mely pontosabb a CT hasonló méréseinél (7).

Közleményünkben bemutattuk, hogy az 
EOS 2D/3D alkalmas az alsó végtag törésegye-
sítő műtéteit követő vizsgálatára. A hagyo-
mányos röntgennel és CT-vel szemben lénye-
gesen kisebb sugárterheléssel határozhatjuk 
meg és hasonlíthatjuk össze az ép és ope-
rált végtag hosszát, tengelyét és rotációját. A 
módszer újdonsága miatt még viszonylag kis-
számú feldolgozott beteganyag tapasztalatai 
alapján a módszer alkalmas lehet a különböző 
poszttraumás deformitások pontos megítélé-
sében, jelentősen megkönnyítheti a rekonst-
rukciós műtét előtti tervezést. Egy teljes test 
EOS 2D/3D vizsgálat költsége megegyezik az 
ezt helyettesítő hagyományos röntgenvizsgá-
latok költségének összegével, azonban a ké-
szülék üzemeltetése és karbantartása miatt 
telepítése és használata egyelőre Magyaror-
szágon csak klinikai keretek között lehetséges, 
ezért elérhetősége a betegek számára ma még 
meglehetősen korlátozott.
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