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Gyakoribb indikációk

Regurgitáció, nyálzás, idegen test felvételének
gyanúja.

Elõkészületek

Általában bódítás nem szükséges, kontrasz-
tos vizsgálat esetén kifejezetten kontra-
indikált.

Natív felvétel

A laterolateralis felvétel a mellkas közepére
ill. a nyak közepére fókuszált fõsugárral. A
dorsoventralis ill. ventrodorsalis felvételek a
középárnyékban szummálódó képletek (ster-
num, gerincoszlop, mediastinum) miatt ne-
hezen értékelhetõek, ezért általában aláren-
delt jelentõségûek.

Kontrasztos felvétel

A nyelõcsõ kontrasztos röntgenvizsgálata leg-
gyakrabban bárium-szulfát szuszpenzióval
történik. Kutyának 5-50 ml, macskának 2-10
ml adható, testmérettõl és elváltozástól füg-
gõen. A beadás általában fecskendõbõl,
kényszeretetés formájában történik. Bizonyos
esetekben a báriumot pépesített konzerv-
eleséghez keverten is beadhatjuk. A keres-
kedelemben idõnként kapható speciális bári-
umos nyelõcsõ paszta is, amely jobban ta-
pad a nyálkahártyához, ezáltal annak kontúr-
ját jobban mutatja. Akárhogy is végezzük a
kényszeretetést, próbáljuk lassan adagolni a
falatot, lehetõséget adva az állatnak a nye-
lésre. Ne emeljük túl magasra az állat fejét,
mert ez könnyen félrenyeléshez vezethet.
Óvakodjunk a szõrzet kontrasztanyaggal
történõ szennyezésétõl, mert a felvételen ez
ugyanúgy megjelenik, és megnehezítheti
annak elbírálását. 

A bárium-szulfát a szövetek közé jutva gra-
nulóma képzõdéssel járó gyulladást indukál-
hat, ezért ha a nyelõcsõ perforációjára van
gyanúnk (fõként nyelõcsõben elakadt idegen
test, ill. harapott nyaki sérülések esetén), a
bárium helyett szerves vízoldékony jódszár-
mazék (iomeron, iomeprol stb.) használata
javasolt. A jódos kontrasztanyagok könnyen
felszívódnak a szövetekbõl. Egyedüli mellék-
hatásuk, hogy hiperozmotikus tulajdonságuk
miatt aspiráció esetén a tüdõben akut lobáris
ödémát okozhatnak.

Az aspirált bárium a légutakból a köhögés
és a mucociliaris rendszer segítségével a
garat felé távozik. Az alveolusokba jutott báriu-
mot a pulmonaris macrophagok szállítják el a
nyirokcsomókba. Ha az etetés során a bári-
um a tüdõbe jut, az a felvételen jól azonosít-
ható.

A felvételt közvetlenül a kontrasztanyag
beadása után készítjük.

RÖNTGENANATÓMIA

Natív felvételen a nyelõcsõnek csak bizonyos
részletei ismerhetõk fel. A nyelõcsõ nyílása a
gégétõl dorsalisan szûkülõ tölcsér formájá-
ban látható (recessus piriformis). A nyelõcsõ
cranialis sphinctere téglatest alakú lágyszö-
veti képlet formájában gyakran beazonosít-
ható (1. kép). Ettõl caudalisan natív felvételen
a nyelõcsõ nem különíthetõ el a szomszédos
nyaki, ill. mellkasi (mediastinális) lágyszöve-
tektõl. Kivételt képez két olyan szakasz, ahol
estenként kis mennyiségû levegõ lehet jelen
egészséges állatban is: közvetlenül a crani-
alis sphincter mögött, ill. a szívbázis felett (2.
kép). Egyéb szakaszokon a levegõ jelenléte
kórosnak minõsül. Esetenként – fõleg vékony
mellkasú kutyákban – a nyelõcsõ caudalis
szakasza natív felvételen is feltûnik a vena
cavatól dorsalisan (3. kép).

Kontrasztos felvételen kutyában a nyelõ-
csõ hosszanti nyálkahártyaredõi jól megfigyel-
hetõek (4. kép). Ha túl hamar készítjük a fel-
vételt, esetenként egy-egy perisztaltikus
bólust is láthatunk, amely a megismételt fel-
vételeken már nem lesz jelen (5. kép). Az
egészséges nyelõcsõ lumene szûk, tágult
szakaszokat nem tartalmaz, lefutása nagy-
jából egyenes. Ez alól kivételt a mellkasbe-
járati szakasz jelent, ahol egészséges (külö-
nösen brachycephal) kutyákban gyakran
látható egy ventralis görbület (pseudodiver-
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1. kép. Oldalirányú natív felvétel a nyelõcsõ nyaki szakaszáról. Rp - recessus
pyriformis, CrSph - cranialis sphincter, Oe - oesophagus.
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ticulum) (6. kép). A cranialis sphincter lume-
ne soha nem jelenik meg, kontrasztot soha
nem tartalmaz. Egészséges kutyákban néha
elõfordul, hogy a kontrasztanyag olyannyira
nem tapad a nyálkahártyához, hogy a nyelõ-
csõ egyes szakaszai, vagy akár teljes hossza
sem mutat kontrasztfestõdést. 

Macskában a nyelõcsõ cranialis kétharma-
da a kutyáéhoz hasonló megjelenésû. A cau-
dalis egyharmad nyálkahártyája haránt irányú
ráncokat vet, amely a kontrasztos felvételen
halszálka-szerû rajzolatot hoz létre („hering-
bone pattern”) (7. kép). Ez a szakasz külö-
nösen gyakran mutat gyenge festõdést.

GYAKORIBB ELVÁLTOZÁSOK

Idegen test a nyelõcsõben

A nyelõcsõben elakadt idegen testek egy
része radiodenz, ezért jól látható a röntgen-
felvételen. Spongiosus csontok (csigolya)
egybemosódhatnak a környezõ lágyszöveti
képletekkel, ezért kimutatásukhoz gyakran
kontrasztos vizsgálat szükséges. Az elaka-
dás általában a mellkasbejáratnál, a szív bá-
zisánál, ill. a rekesz elõtt jön létre (8., 9. kép).
Fontos kérdés, hogy az idegen test okozott-e
perforációt a nyelõcsõ falán. A nyaki szakaszt
érintõ folytonossághiány következménye
általában a levegõ felhalmozódása a medi-
astinumban (pneumomedistinum) (10. kép),
míg a mellkasi perforáció esetén általában
mellûri folyadék jelenik meg (11. kép). Perfo-
ráció gyanúja esetén a bárium-szulfát hasz-
nálata kontraindikált.

A nyelõcsõ szûkületei

A nyelõcsõ szûkületét okozó gyakoribb kór-
okok a nyelõcsõ falának hegesedése, a fal-
ból kiinduló szövetszaporulatok (pl. Spirocer-
ca lupi okozta granulóma, daganat) (12. kép),
extraluminalis térszûkítõ folyamatok (általában
daganatok) (13. kép), ill. a nyelõcsõ lefûzõ-
dése köteges képlet által. Utóbbi gyakori
megjelenési formája a perzisztáló jobb oldali
fejlõdésû aortaív (PRAA, persistent right aor-
tic arch) okozta nyelõcsõ lefûzõdés, amely
típusosan a szívbázis magasságában helye-
zõdik (14/a. és /b. kép).

A nyelõcsõszûkület elõtt kialakult következ-
ményes tágulat jól látható a kontrasztos fel-
vételeken. Nagyfokú tágulat esetenként natív
felvételen is látható, ha a nyelõcsõben takar-
mányrészecskék halmozódnak fel, vagy ha a
tágult lumenû nyelõcsõ a tracheát ventralisan
elnyomja.

A nyelõcsõ tágulatai
(megaoesophagus)

Bizonyos kórképekben a nyelõcsõ kitágul,
fala túlnyúlik és összehúzódásra képtelenné

2. kép. A nyelõcsõ mellkasi szakasza natív felvételen. A szívbázis feletti szaka-
szon gyakran látható kisfokú levegõgyülem.

3. kép. Nagyon ritkán a nyelõcsõ a natív felvételen is feltûnik (nyilak).

4. kép. Bárium pasztás oesophagogram - kutya. A nyelõcsõ hosszanti nyálka-
hártya-redõi jellegzetesek.
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válik. A funkcionális zavar klinikailag regurgi-
tációban nyilvánul meg. A megaoesophagus
lehet ismert oktanú (pl. myasthenia gravis,
hypothyreosis, nehézfém-mérgezés stb.), de
gyakrabban idiopathicus. Függõen attól,
hogy mi okozza a nyelõcsõ tágulatát, ezen
elváltozások egy része reverzibilis (pl. gyo-
morreflux okozta oesophagitis), más részük
progresszív. Gyakran találkozunk a nyelõcsõ
átmeneti tágulatával altatott állatokban, gyo-
morcsavarodásos kutyákban, ill. dyspnoes be-
tegekben levegõnyelés következményeként.

A megaoesophagus a natív felvételen is
beazonosítható a nyelõcsõben lévõ nagy
mennyiségû levegõ ill. kitágult lumen alapján.
Kétes esetben kontrasztanyaggal megerõsí-
thetõ a diagnózis. A konzervtáphoz kevert
báriumnak ez a fõ (és talán egyedüli) indiká-
ciós területe. A kontrasztos vizsgálat segít
annak eldöntésében is, hogy a tágulat a nye-
lõcsõ teljes, vagy csak egy bizonyos szaka-
szát érinti. A nyelõcsõ tágulata gyakran okoz
nyelési zavarokat, ami következményes fél-
renyeléses pneumónia kialakulásához veze-
thet. Megaoesophagus jelenléte esetén ezért
mindig keresnünk kell a pneumóniára utaló
elváltozásokat is (alveoláris beszûrõdés a
medialis tüdõlebenyben) (15. kép).

Hiatus hernia

A gyomor nyelõcsõ lumenbe történõ herniá-
ciójával ritkán találkozunk. Oka a hiatus ren-
dellenes tágulata (veleszületett, traumás). Meg-
állapítását nehezíti, hogy a gyomor helyzetét
gyakran változtatja, ezért csak megfelelõ idõ-
pillanatban készített felvétel diagnosztikus. A
klinikai tünetek változatosak: hányás, regur-
gitáció, nyálzás, ill. herniáció alatt nehezített
légzés jelentkezhet.

A röntgenfelvételen általában a kontraszttal
telt gyomor rendellenes pozíciója tûnik fel
(16. kép).

Chalasia, achalasia

Általánosságban az emésztõcsõ valamely
sphincterének megnyílási képtelenségét
achalasiának, záródási képtelenségét cha-
lasiának nevezzük. Amennyiben ez a nyelõ-
csõ cranialis sphincterét érinti, mindkét eset-
ben nyelési zavarral találkozunk. Jelenlétükre
az hívja fel a figyelmet, hogy a hagyományos
röntgenvizsgálat során a legóvatosabb kont-
rasztbeadás mellett is nagy mennységû bári-
um kerül a tracheába. A klinikai gyakorlatban
a nyelõcsõ cranialis sphincterének megnyí-
lási képtelensége (crycopharyngealis achala-
sia) fordul elõ leggyakrabban a m. cricopha-
ringeus heges szûkülete következtében.
Chalasia esetén a cranialis spincter nyitott
állapota kontrasztos felvételen esetenként jól
látható (17. kép). E funkcionális problémák
pontos kimutatásához általában fluoroszkó-
piás vizsgálatra van szükség.

5. kép. Közvetlenül etetés után a kontrasztos falat még látható a nyelõcsõben,
a megismételt felvételen azonban már nincs jelen. A cranialis sphincter normál
esetben csak vonalszerû lumennel rendelkezik (nyíl).

6. kép. A mellkasbejáratnál lévõ hullámos megjelenésû tágulat fõként brachy-
cephal kutyákban elõforduló normál anatómiai variáció.



21KAMARAI ÁLLATORVOS 2007/4

S Z A K M A I  K Ö Z L E M É N Y E K

7. kép. Kontrasztos felvétel macska nyelõcsövének caudalis szaka-
száról. A mucosa haránt irányú ráncai típusos halszálka rajzolatot
hoznak létre.

8. kép. A nyelõcsõ nyaki szakaszán elakadt idegen test (madár
csont). Perforációra utaló jel nem látható.

9. kép. A szív és a rekesz között elakadt idegen test (csont) natív
felvétele. Perforációra utaló jel nem látható.

10. kép. Idegen test (csigolya) okozta nyelõcsõ perforáció és kö-
vetkezményes levegõgyülem a nyelõcsõ körüli szövetekben és a
mediastinumban.

11. kép – LENT. Idegen test okozta nyelõcsõ perforáció. Kontraszt-
anyag-szivárgás nem látható, de a mellûri folyadékgyülem exsu-
datív pleuritist sejtet.

12. kép – JOBBRA. A szívbázis felett lágyszöveti képlet látható, amely
a kontrasztos felvételen a nyelõcsövön jól látható szûkületet okoz.
A kórbonctani vizsgálat nyelõcsõbõl kiinduló daganatot állapított meg.
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13. kép. A mellkasbejáratot kitöltõ lágyszöveti képlet komprimálja
a nyelõcsövet, következményes tágulatot hozva létre a nyaki sza-
kaszon. Egyidejû mellûri folyadékgyülem is megfigyelhetõ. 

14/a. kép. A nyelõcsõ szívbázis elõtti szakasza kitágult, takar-
mánnyal kitöltött, a légcsõ ventralisan dislocalt.

14/b. kép. Ugyanazon állat kontrasztos felvétele alapján vascu-
laris gyûrû anomália (PRAA) valószínûsíthetõ.

15. kép. Megaoesophagus natív képe. A nyelõcsõ gázosan kitá-
gult, fala jól láthatóvá válik (fehér nyilak). A következményes aspi-
ratios pneumóniát a beszûrõdött medialis lebeny jelzi. A fekete
nyilak a lebeny caudalis határát mutatják.

16. kép – BALRA. Hiatus hernia macskában. A mellkasba elõesett
cardia mind a natív, mind a kontrasztos felvételen megfigyelhetõ.

17. kép – LENT. Oesophagealis chalasia. A cranialis sphincter nyi-
tott, a kontrasztanyag jó része a garatban pang ill. a tracheába
kerül.


