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Az izületi porcok vastagsági méreteiről.
Állatorvosdoktori értekezés kivonata, 

írta: Gruics Dragutín állatorvos, Grabovac, S. H. S.

Az állatorvosi irodalomban az izületi porcok pontos méreteivel 
foglalkoztak Senn, Seidel és Zimmermann. Senn a lovak, Seidel a 
szarvasmarhák izületi porcaival, Zimmermann a nyulak végtagízü
leteivel és azok porcaival foglalkoztak. Saját vizsgálataimnál igyekez
tem minél több állat ízületeit megvizsgálni és ez Ízületek porcait mérni.

A felvett méreteket mm.-ben jegyeztem fel és e mérésről táblázatot 
készítettem, amely tartalmazza az állat leírását és a megvizsgált 
ízületeket, sorjában a fej ízületeit, a fej és nyak ízületeit, az elülső 
végtagok ízületeit és a hátulsó végtagok ízületeit. Minden egyes Ízületet 
feltártam haránt- vagy hosszmetszetben villamoshajtású fűrésszel 
és ezután paraffinba ágyazott mikroszkópos metszeteket készítettem, 
melyeknek vastagságát táblázatba jegyeztem. A metszetekről, szem
léltetésük végett, rajzokat készítettem.

A táblázatokból kitűnik, hogy a mérési adatok függnek a meg
vizsgált állat fajától, nemétől és korától. Vizsgálataimnál igyekeztem 
lehetőleg különböző nemű és korú állatokhoz jutni. Megvizsgáltam 
162 levágott állatot, melyek közül volt 88 szarvasmarha, 12 ló, 26 juh 
és 36 sertés. Ezek közül 30 szarvasmarha 1% éves korig, 19 szarvas- 
marha 2 évestől 4 éves korig és 39 szarvasmarha 4 évnél öregebb volt. 
A lovak csak két évnél öregebb korban kerültek vizsgálatra. Juhok 
közül 9 darab 1 % éves korig, 17 két évestől felfelé. Sertéseknél 19 darab 
1 éves korig és 17 darab 1 évesnél öregebb.

Minden esetben a megvizsgált állat valamennyi ízületeit vizsgáltam 
és feltárt izületporcairól többirányú méretet vettem fel. Az izületi 
porcok vastagságai különböző méreteket adtak és szöveti szerkezetük
ben nagy eltéréseket mutattak Ízületek szerint. így az ízületeket a 
porcok minősége szerint csoportosítottam.

Különböző ízületekről 112 mikroszkópos porcmetszetet készítettem, 
melyek közül hyalinporcot találtam a legtöbb Ízületben, így az atlanto
occipitalis, az atlantoepistrophealis, a s.capulohumeralis, cubitalis, car
palis, tarsalis, térd- és femorocoxalis, valamint a phalangealis 
Ízületekben. Rceés porcot találtam az állkapocsízületben az öreg 
állatoknál, főleg a juhoknál, a könyök-, csánk- és lábtőizületben, a
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függélyes irányban izesülő felületekben. Rostos porcot nem találtam 
az ízületekben, hanem az izületi széleken a labrum glenoidaléban, 
az acetabulumon, az atlantooccipitalis és atlantoepistrophealis ízület 
peremén.

Vizsgálataimat összefoglaltam táblázatokba, mely összefoglalásnál 
tekintettel voltam a megvizsgált állatok fajára, nemére és korára.

Vizsgálataim adatai szerint a porcok méretei változnak állatfajok 
és fajták szerint. A porc vastagsága izületenkint is más és a vastagsága 
bizonyos ingadozásokat mutat. A maximális és minimális vastagság 
bizonyos határok között mozog, így valamennyi szarvasmarhafajtánál, 
melyeket megvizsgáltam, a maximális porcvastagság 055—13-13 mm. 
között van, a minimális pedig 0-08—1 -43 mm. között. A lovak
nál a maximális érték 0-97—3-39 mm., a minimális pedig 0-20— 
1-43 mm. között található. Juhoknál a maximális vastagság 0-37— 
6-45 mm., a minimális 0-05—0-43 mm. A sertéseknél a maximális 
vastagság 1*11—6*25 mm., a minimális pedig 0-10—0-91 mm. Ez 
adatok szerint az izületi porc maximális vastagsága a megvizsgált 
állatfajoknál 13-13 mm., a minimális vastagság pedig 0-05 mm. Egyes 
Ízületekben a porcok nagyobb vastagsági ingadozásokat mutatnak, 
ezzel szemben mások kisebbeket. Figyelembe véve az ízület mechaniká
ját, megállapítottam, hogy a nagyobb funkcióval bíró ízületek vasta
gabb izületi porccal bírnak, így a vállizületben az izületi porc a szarvas- 
marháknál 7-75 mm., a combizületben 6-45 mm., a térdizületben 
13-13 mm. Ellenben a kisebb kitérésű ízületekben a porc vékonyabb, 
így a phalangealis ízületekben a porc vastagsága 0-10 mm., a csánk- 
izületben 0-08 mm., a lábtőizületben 0-10 mm.

Az állatok nemére való tekintettel az izületi porcok vastagsága 
így váltakozik:

ram. mm.

Bikáknál ................... maximum 1-25—13-13 minimum 0-08—2-15
Tinóknál ................... 0-75— 7-25 f ) 0-10—0-90
Teheneknél ................ 0-90— 2-90 f f 0-10—1-10
Mén és heréit lovaknál 0-91— 4-40 f f 0-21—1-44
Kancáknál................. 0-75— 3-35 f f 0-27—1-43
Kosoknál................... f f 0-37— 6-45 f f 0-10—0-45
Anyabirkáknál ..........
Kanoknál és ártányok-

f f 0-19— 3-49 f f 0-05—0-42

nál ......................... 0-96— 3-72 f f 0-20—0-97
Kocáknál................... f f 1-20— 3-68 f f 0-10—0-65

A porc vastagsága a hím- és kasztrált állatoknál nagyobb határok 
között ingadozik, míg a nőnemű állatoknál kisebb ingadozásokat 
mutat.

Az állatok korára való tekintettel az izületi porcok vastagsága 
a következő változásokat m utatja:



Szarvasmarháknál
4 hótól 1 y2 évig... maximum 1-25—13-13 minimum 018—1-55
2 évtől 4 évig ----  „ 0-60— 3-55 99 012—0-90
4 évnél idősebbnél „ 0-90— 3-80 99 0-08—0-69

Lovaknál
2 évnél idősebbnél „ 0-92— 4-40 99 0-20—1-43

Juhoknál
4 héttől y2 évig .. ,, 037— 6-45 99 0-23—1-25
2 évnél idősebbnél „ 083— 3-49 99 0-05—0-33

Sertéseknél
6 héttől 1 évig . . .  „ 1 -35— 6-25 99 012—1-15
1 évnél idősebbnél „ 0-42— 3-80 99 0-10—0-65

A porc vastagsága a korral arányosan fogy : így a lovaknál 2 évnél
idősebb korban 092—4-49 mm. a porc vastagsága, ezzel szemben a 
fiatal és növendékállatoknál a porc vastagsága a fiatal korban nagyobb, 
ezután a korral fordított arányban fogy, így a fiatal szarvasmarháknál 
a maximális porcvastagság 1 -25—13-13 mm. között ingadozik. Az idő
sebb állatoknál a porc vastagsága kisebb, mint a fiatal vagy a növendék
állatoknál, ezeknél a porc bizonyos korig növekedik és eléri a maxi
mumot, 13-13 mm.-t, ezután pedig fogy; ezzel szemben az idősebb 
állatoknál a porc vastagsága csekély és fogy a korral a minimális értékig,
0- 05 mm.-ig. A nagyobb fajtájú állatoknál a porcnak a fogyása a 
negyedik életévben kezdődik, a kisebb fajtájú állatoknál a második 
évben.

Nem találtam nagyobb összefüggést a porc vastagsága és az állat 
testsúlya között, bár a nehéztestű lovaknál az izületi porcok általában 
vékonyabbak, mint a könnyű lovaknál, melyek több mozgást végeznek.

Ahol az izületi felület bemélyedéseket alkot, az izületi porc a 
bemélyedés közepe felé vékonyabb, a periféria felé pedig vastagabb és 
átmegy a labrum glenoidaleba. Ahol az izületi felületeken kiemelke
dések vannak, ott az izületi porc a kiemelkedés tetőpontja felé vas
tagodik, a periféria felé pedig vékonyodik. Legvastagabb a porc a 
váll-, könyök-, comb- és térdizületben, vékony izületi porcot talál
tam ellenben a phalangealis ízületekben, továbbá a lábtő- és csánkizü- 
letekben.

Az incongruentiát mutató ízületekben az incongruens felületek 
kiegyenlítésére szolgáló discusok és meniscusok szöveti szerkezete a 
rostos porcénak fele! meg, amelyben a fiatal állatoknál a legfinomabb 
párhuzamosan haladó fibrillaris rostok kötegeit találni, hyalin alap
anyagba ágyazva. Ez a hyalin alapanyag a korral együtt mindinkább 
előtérbe lép és benne a porcsejtek dominálnak, úgyhogy a rostok 
elenyésznek. Általában a megvizsgált 162 esetben a discusok vastag
sága valamennyi állatfajnál 0-55—9-45 mm., a meniscusoké pedig
1- 92—18-25 mm. között váltakozott.

mm. mm.

s
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Az izületi felületeken az izületi porc helyenkint vékonyabb, sőt 
egyes helyeken annyira vékony, hogy elenyészik ; e helyeken a porc 
kimaródásra emlékeztető anyaghiányt mutat. Ahol porc nincs, a 
bemélyedést izületi nedv, synovia tölti ki. Ily synovialis gödrök lát
hatók az atlas-, könyök-, lapocka-, lábtő-, csánk- és medence-, vala
mint a phalangealis ízületben. A synovialis gödrök szélessége és hosszú
sága változó, szélessége 0-31—20-13 mm., a hosszúsága pedig 0-39— 
35-01 mm. A váll- és csípőizületekben található izületi gödrök nem 
emlékeztetnek a synovialis gödrökre, itt csak az izületi tok melletti 
incisura szélén különböztethető meg synovialis1 árok, melynek átlagos 
átmérője 2-01—3-05 mm.-ig terjed.

Az összefoglaló táblázatok bizonyos eltéréseket mutatnak a vas
tagsági méretekben az egyes izületi csoportok szerint, de megállapít
ható egy átlagos vastagsági érték, amelyet jellemzőnek tekinthetünk 
az illető állatfajra. így szarvasmarhánál az izületi porc átlagos vastag
sága : az állkapocsízületben 1-85 mm., a lovaknál 0-82, a juhoknál
0- 57, a sertéseknél 0-95 mm.

Az atlantooccipitalis ízületben a porc átlagos vastagsága a szarvas
marháknál 4-18, a lovaknál 1-58, a juhoknál 0-70, a sertéseknél 
2-11 mm.

Az atlantoepistrophealis Ízületben a porc átlagos vastagsága a 
szarvasmarháknál 4-11 ,a lovaknál 1"93, a juhoknál 0"82, a sertések
nél 1-62 mm.

A scapulohumeralis ízületben szarvasmarháknál 4-44, a lovaknál
1- 96, a juhoknál 0-83. a sertéseknél 1-42 mm. vastag az izületi porc.

Az articulatio cubiti porcának átlagos vastagsága szarvasmarhák
nál 4-70, lovaknál 1-54, a juhoknál 0-88, a sertéseknél 0-88 mm.

Az articulatio carpi Ízületeiben szarvasmarháknál 2-89, lovaknál 
1-11, juhoknál 0-60, juhoknál 0-60, sertéseknél 091 mm. vastag az 
izületi porc.

A coxalis ízületben az izületi porc átlagos vastagsága szarvas- 
marháknál 3-83, lovaknál 1-63, juhoknál NO, sertéseknél 2-02 mm.

A térdizületi porc átlagos vastagsága szarvasmarháknál 7-64, 
lovaknál 3-90, juhoknál 3-44, sertéseknél 3-61 mm.

A csánkizületben a szarvasmarhánál 1 '57, lovaknál 091, juhoknál 
0-43, sertéseknél 1-40 mm. vastag az izületi porc.

A phalangealis ízületben az izületi porc átlagos vastagsága az 
elülső végtagon a szarvasmarháknál 11 '75, a lovaknál 1 -27, a juhoknál 
0-62, sertéseknél 0-91 mm.

A hátulsó végtagon pedig a szarvasmarháknál 1'80, a lovaknál 
0-81, a juhoknál 0-54, a sertéseknél 1-10 mm.

Az izületi porcok szöveti szerkezete iziiletenkint némileg változik. 
Az öreg állatoknál a porcok szerkezetében a korral egyenes arányban 
olyan változás áll be, hogy a porcsejtek száma fogy és helyükbe lépnek 
a csontsejtek, a sejtközötti állomány elveszti rugalmasságát és rostos 
voltát. A fiatal állatoknál a porcsejtek száma arányosan elosztódott



a sejtközötti állományban, a fejlődés folyamán elfogynak a porcsejtek, 
a sejtközötti állomány pedig növekedik és rostossá vagy rugalmassá 
válik.

Hímnemű állatoknál az izületi porcok általában vastagabbak, 
előbb elérik a maximális vastagságot, mint a nőnemű állatokéi.

*

Végül hálás köszönetét mondok itt Dr. Zimmermann Ágoston 
úr Öméltóságának, a m. kir. állatorvosi főiskola anatómiai intézete 
igazgatójának, aki munkámat irányította, tanácsokat adott és min
denben a legnagyobb előzékenységgel támogatott. Köszönettel tar
tozom továbbá a szerb állami uradalom vágóhídi igazgatójának, 
Pusibrk Dimitrije úrnak, aki rendelkezésemre bocsátotta a szükséges 
kézierőt és mechanikai eszközöket munkám technikai részének keresz
tülviteléhez.
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Über die Gelenkknorpelstärke der Haustiere.
Auszug aus der Inauguraldissertation 

von Tierarzt Dragutin Gruics, Grabovac, S. H. S.

Auf dem Schlachthofe der Serbischen Staatsdomäne Belje unter
suchte ich bei 162 Haustieren verschiedener Gattung, Geschlecht und 
Alter sämtliche Gelenkknorpel auf deren Stärke.

Die Ergebnisse dieser meiner Untersuchungen sind folgende:
1. Bei sämtlichen untersuchten Tierarten ist der Minimalwert 

der Gelenkknorpelstärke 0-05 mm. und der Maximalwert 13-13 mm. 
Die zwei Grenzwerte (minimal-maximal) betragen bei Rindern 0-08— 
13-13 mm., bei Pferden 0-20—3-39 mm., bei Schafen 0'05—6-45 mm. 
und Schweinen 0-10—6-25 mm.

2. Bei alldiesen Tierarten schwanken die zwei Grenzwerte der 
Gelenkknorpelstärke bei den männlichen und kastrierten Tieren 
zwischen grösseren Grenzen, während bei den weiblichen Tieren die 
Schwankung nicht so gross ist.

3. Bei sämtlichen Tieren nimmt die Stärke des Gelenkknorpels 
im Verhältnis mit dem Alter succesive ab. Bei älteren Tieren ist der 
Knorpel dünner, als bei Jungtieren, denn bei diesen ist der Knorpel 
viel dicker. Bei Kälbern, Lämmern und Ferkeln nimmt die Stärke des 
Knorpels allmählich zu, bis zu einem bestimmten Alter, dann erreicht 
sie das Maximum: 13-13 mm. Diese Stärke erreichen sie beim Rind 
in der 4-ten Woche oder noch früher. Die Abnahme der Stärke beginnt 
bei den grossen Haustieren (Pferden und Rinden) im 4-ten Jahre, 
bei den kleineren Haustieren (Schafen und Schweinen) aber schon im
2-ten Jahre.

4. Auf die Stärke (Dicke) des Knorpels hat das Körpergewicht 
keinen Einfluss.

5. Auf jenen Stellen der Gelenke, wo der Gelenkknorpel Vertie
fungen zeigt, ist er gegen den Zentralteil der Vertiefung viel dünner, 
als an der Peripherie, wo er succesive dicker wird und in das Labrum 
glenoidale übergeht.

An den Erhebungen hingegen ist der Gelenkknorpel am stärksten 
und wird gegen die Peripherie allmählich dünner.

Die Stärke des Gelenkknorpels steht auch mit der Mechanik des 
Gelenkes in Zusammenhänge. Am stärksten ist er in jenem Gelenke,
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dessen Bewegungen am ausgiebigsten sind, am dünnsten dagegen in 
jenem, in welchem der Gelenksmechanismus kleinere Anforderungen 
stellt.

6. Bei jenen Gelenkflächen, die eine Inkongruenz aufweisen, 
wird die Inkongruenz durch Zwischengelenkknorpel ausgeglichen 
deren Bau ähnlich der Faserknorpel erscheint. DieStärke dieser Knorpel, 
ist bei den Discus 055—9-45 mm., bei den Meniscus L92—18'25 mm.

7. Die Gelenkknorpel verdünnen sich stellenweise stärker, sie 
verschwinden sogar vollkommen, auf diesen Stellen findet man Gruben 
mit Synovial-Flüssigkeit ausgefüllt. Die Länge dieser Gruben ist durch
schnittlich 28'30 mm., die Breite durchschnittlich 1817 mm.

9. Die Gelenkknorpel können nach ihrem Bau Hyalin-, Faser- und 
elastische Knorpel sein.

Hyalin-Knorpel fand ich in den meisten Gelenken, während Faser- 
Knorpel in keinen Gelenken, sondern nur am Rande dessen nachge
wiesen werden kann, so z. B. im Labrum glenoidale, im Acetabulum, etc.

Netzknorpel fand ich im Kiefergelenke und bei älteren Tieren im 
Ellbogen-, Carpal- und Tarsalgelenk, in letzteren, wo sich die Ober
flächen der Länge nach anpassen.

9. An den mikroskopischen Präparaten sieht man, dass der Bau 
des Knorpelgewebes mit dem Alter in Zusammenhänge steht, hingegen 
das Geschlecht nur gewissermassen auf die Entwicklung dessen einen 
Einfluss besitzt.

Bei älteren Tieren verliert der Knorpel von seiner Elasticität, 
u. zw. in einem geraden Verhältnis mit dem Alter, denn die Knorpel
zeilen werden immer weniger, die Zahl der Knochenzellen aber nimmt 
immer mehr und mehr zu.

Bei den männlichen Tieren sind die Gelenkknorpeln stärker und 
erreichenfrüher die Maximalstärke, als bei den weiblichen Tieren, im 
Kniegelenkknorpel von männlichen und weiblichen Tieren desselben 
Alters waren mehr Knorpelzellen vorhanden, als Zwischenzellen
substanz.

"Pátria” Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.-T., Budapest, IX. kér., Üllői-út 25. sz. 
Felelős nyomdavezető: Mészáros Vilmos.
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