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Dorsoventralis/ventrodorsalis
mellkasfelvétel

Ki ne került volna olyan helyzetbe, hogy elké-
szítette a röntgenfelvétel, majd késõbb el-
kezdett gondolkodni, hogy a bal oldalt jelölõ
ólombetût tényleg az állat bal oldalára tette-e
a kazettán. Szerencsére akad néhány anató-
miai képlet, amely segíthet eldönteni, hogy
melyik a jobb, ill. bal oldal. A mellkasban
ezek a következõk (1-4. kép): 

•a szívcsúcs a bal oldalra néz

•az aortaív a szív elõtt a bal oldalon húzódik

•a lig. pericardiophrenicum a bal oldalon
helyezõdik 

•a v. cava caudalis a jobb oldalon fut

Dorsoventralis/ventrodorsalis
hasûri felvétel

A hasüregben az alábbi szervek helyezõdése
adhat segítséget (5-8. kép): 
1. Gyomor: a gyomor fundusa mindig a bal

oldalon található, közel a rekeszhez. Ha az
állat a hasán fekszik*, a fundus általában
kerekded, gázos képlet formájában jelenik
meg (kivéve, ha a gyomor teljesen üres,
vagy takarmánnyal telt). 

2. A lép jellegzetes háromszög alakja a bal
oldalon, a gyomor mögött, az utolsó bor-
dákkal fedetten gyakran látható.

3. A vesék közül a jobb craniálisabban, a bal
caudálisabban helyezõdik (de nem mindig
látható). 

4. A colon descendens általában a bal ol-
dalon fut. Ritkább esetben jobb oldali le-
futással is találkozhatunk, különösen, ha a
hasûri szervek helyezõdése valamely kó-
ros folyamat következtében megváltozott,
vagy az állat fektetése nem szimmetrikus.
A caecum – ha gázzal telt – a hasüreg
jobb oldalán tûnhet fel. 

*  Néha az is kérdéses lehet, hogy az állat a
hasán, vagy a hátán feküdt-e. Segíthet,
hogy – különösen nagytestû kutyánál – a
caudalis tüdõlebenyek erei jól rajzolódnak,
ha a tüdõ levegõvel telt, azaz az állat a
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Pácienseink testének külsõ szimmet-
riája a test belsejében korántsem talál-
ható meg. 

A radiológiában gyakran adódnak
olyan helyzetek, amikor hasznos lehet
ismerni az oldalisághoz kapcsolódó
anatómiai és röntgenológiai jellegze-
tességeket. Ezek jó része evidencia,
de néha nem is gondolnánk, hogy
milyen összefüggésekben merülhet fel
a bal-jobb kérdése…

Nem, politikáról nem lesz szó… :-)

1. kép 2. kép: 1 - szívcsúcs, 3 - v. cava caudalis,
4 - lig. pericardiophrenicum

3. kép 4. kép: 1 - szívcsúcs, 2 - aortaív, 3 - v. cava
caudalis
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hasán feküdt, és eltûnnek, ha a levegõ ki-
szorul belõlük (azaz a kutya hanyatt feküdt
– lsd. 1. és 3. kép).

Laterolateralis felvételek 

Vajon el lehet-e utólag dönteni, hogy a felvé-
tel készítésekor melyik oldalán feküdt az
állat?

Erre vonatkozóan a rekesztájék adhat se-
gítséget. Bal oldalán fekvõ kutyában a rekesz
két szára általában hegyesszöget zár be, és
a gyomor fundusa mindig a két szár között
látható (azaz a cranialisabban helyezõdõ bal
oldali szárhoz fekszik közel) (10. kép: nyíl).
Jobb oldali fektetés esetén a rekesz két szára
párhuzamos, ilyenkor a gyomor fundusa a
hátul lévõ (bal) szárhoz fekszik (9. kép). 

Végtagok esetében, ha a jelölés hiányzik,
egyáltalán nem mondható meg, hogy bal,
vagy jobb oldali végtagról van-e szó. 

Ólomszám jelölés

Aki a film egyedi jelölését ragasztószalagra
rögzített ólomszámokkal oldja meg, használ-
hatja az alábbi trükköt: 
1. A számokat mindig úgy ragasztjuk egymás

mellé, hogy olvasáshelyesek legyenek (11.
kép), azaz ha ránézünk egy kazettára, el
tudjuk olvasni õket (ennek az ellenkezõje
az lenne, ha a számpaneleket úgy fordí-
tanánk, hogy hátlapjuk nézzen felénk – ek-
kor tükörszámokat kapnánk, valahogy így: 

2. Emellett fontos tudni, hogy az állat feje az
asztalon merre mutatott (mellkas- ill. has-
felvétel) illetve hogy hason, vagy hanyatt
készült a felvétel (végtagfelvételek).

E két információ birtokában már „kisakkoz-
ható”, hogy melyik volt a bal/jobb oldal. 

Példák:
1. példa
Felerõsödött árnyékot látunk egy kutya egyik
oldali orrüregében (12. kép), de ez nem egye-
zik a klinikai képpel. Elbizonytalanodunk, hogy
a B betû tényleg az állat bal oldalát jelöli-e. A
kérdés utólag is eldönthetõ. Anatómiai irány-
pontokat nem használhatunk, hiszen a kopo-
nyán elvileg minden szimmetrikus. Válaszol-
juk meg az alábbi felvetéseket: 
1. Milyen pozícióban feküdt az állat? Válasz:

Ez egy ún. tátott pofás beállítás, ahol a
mandibulát nyitjuk, hogy ne vetüljön az orr-
üregre. Ebbõl fakadóan a beállítás csak
hanyatt végezhetõ el, tehát az állat bizto-
san a hátán feküdt.

2. Próbáljuk elolvasni a számot. Mivel annak
tükörképét látjuk, vissza kell fordítanunk a

röntgenfilmet. A szám így már olvasható
(13. kép), tehát a film/kazetta ebben a po-
zícióban feküdt az asztalon (vagy alatta). 

A két adat kombinálásával már tudjuk is a vá-
laszt: igen, a B valóban a bal oldalt jelöli!

2. példa
Egy kölyökkutya elülsõ lábvégérõl röntgen-
felvétel készült, amely a radius distalis epi-
fízisének sérülését mutatta (14. kép). Ha bi-
zonytalanok vagyunk, hogy a megfelelõ ol-

5. kép 6. kép: 1- gyomor, 2 - lép, 3 - bal vese, 4 -
jobb vese

7. kép 8. kép: 5 - colon, 6 - caecum

9. kép 10. kép

11. kép



Válaszok: 

• A felvételen az aszimmetrikus szervek közül
beazonosítható a colon descendens, a lép
és a gyomor fundusának egy része (19. kép).
Ez alapján nagy valószínûséggel kimond-
ható, hogy a J betût rossz oldalra tették fel.

•A szám olvasható, azaz a film pozíciója
helyes, ami azt jelenti, hogy az állat a hátán
feküdt. 

A fent felsorolt lehetõségek egyszerû, ötle-
tes segítséget nyújthatnak kétes esetekben,
de nem mindig 100%-osan megbízhatóak.
Az egyes szervek néha nem láthatók, illetve
egyéb körülmények, kóros állapotok is befo-
lyásolhatják megjelenésüket. Nagy jelentõ-
ségû döntések, mûtéti beavatkozások elõtt
ezért inkább készítsünk új felvételt, egyértel-
mû oldaljelöléssel.
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daljelölést raktuk-e fel, akkor csak egy dolgot
kell biztosan tudnunk, hogy a kutya hason
feküdt-e az expozíció pillanatában (általában
igen, hiszen ez a standard dorsopalmaris be-
állítás). Ha a szám olvasható, akkor tudjuk a
film pozícióját is. Innentõl már csak képzelet-
ben ki kell egészíteni a kutya hiányzó kontúr-
ját (15. kép). (Nem árt persze tisztában len-
nünk azzal, hogy az alkar distalis végén a
radius medialisan, az ulna lateralisan helye-
zõdik…) Jelen esetben a válasz: igen, a jelö-
lés oldalhelyes volt.

3. példa
Kutya mellkasáról jobb ill. bal oldali fektetésû
felvétel készült. Asszisztensünk elfelejtette fel-
ragasztani a kazettára az oldaljelölést. Mivel
a tüdõlebenyekben fokális elváltozás látható
(daganatgócok), fontos lenne leírni azok lo-
kalizációját. 
Kérdés: Melyik volt a bal és melyik a jobb
oldali fektetés? 
Válasz: A rekesz szárai a 17. képen párhu-
zamosak, a 16. képen szöget zárnak be, s
közöttük az enyhén gázos gyomor fundus is
megfigyelhetõ, amely jelzi, hogy utóbbi felvé-
tel készült bal oldalfekvésben. A röntgen-
felvételen a tüdõben két dagnatgóc látható. A
nagyobbik (N) a jobb, a kisebbik (k) a bal
oldali felvételen jelenik meg hangsúlyosab-
ban. A tüdõ esetében mindig a felül fekvõ
tüdõfél képleteit látjuk jobban. A jelenség
magyarázata, hogy az alul helyezõdõ tüdõfél
összenyomódik, légtelenné válik, s így a leve-
gõ negatív kontraszt hatása kevésbé érvé-
nyesül. A csökkent kontraszt pedig csökkent
láthatóságot eredményez. Ezek alapján a na-
gyobb góc a bal, a kisebb góc a jobb tüdõ-
félben helyezõdik. A kérdés eldöntésére ter-
mészetesen a DV/VD felvétel is alkalmas –
amennyiben rendelkezésre áll.

4. példa
Kutya hasûri röntgenfelvétele (18. kép).
Kérdés:

•Helyes vagy helytelen az alábbi felvételen a
jobb oldalt jelölõ J betû pozíciója?

•Hason vagy hanyatt feküdt az állat?

12. kép 13. kép 14. kép 15. kép

16. kép 17. kép

19. kép: 1 - colon, 2 - lép, 3 - gyomor 18. kép


