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Mivel az ileus kórelõzményében álta-
lában hányással találkozunk, fontos
hogy kizárjuk a hasonló tüneteket

okozó nyelõcsõ-betegségeket (pl. nyelõcsõ-
elzáródás, megaoesophagus, stb.), amelyek
regurgitációval járnak. Ha már úgyis röntge-
nezünk, ne sajnáljuk a fáradtságot egy mell-
kasfelvétel elkészítésére (1-2. kép).

A hasüreg vizsgálatára legalkalmasabb az
oldalirányú áttekintõ felvétel. Emellett készít-
hetünk dorsoventralis vagy ventrodorsalis fel-
vételeket, valamint alkalmazhatunk ellen-
oldali fektetést is (jobb-bal, bal-jobb). Minél
több irányú felvétellel rendelkezünk, annál
több információt kapunk a döntéshez, de
tartsuk szem elõtt, hogy a felvételek számá-
val a sugárterhelés és a vizsgálat költségei is
emelkednek. Ahogy a röntgendiagnosztika
minden területén, a precíz hozzáállás és
megfelelõ technikai háttér megléte itt is alap-
feltétel. Lejárt röntgenfilmmel, ütött-kopott
erõsítõ fóliával, lemerült hívóval diagnosztikát
„eladni” a tulajdonosnak nem csak szakmai-
atlan, de etikátlan is (3. kép).

Mit láthatunk egy ileusos állat röntgenfelvé-
telén? A képlet egyszerû: vagy az ileus okát,

vagy a következményét, vagy mindkettõt,
vagy egyiket sem.

Okok
Az ileus számos formája közül az idegen test
okozta bélelzáródás esetén van remény arra,
hogy az elzáródást okozó képletet a röntgen-
felvételen megpillantjuk. Ennek feltétele,
hogy az idegen test radiodenzitása jelen-
tõsen eltérjen a szövetekétõl, mint például
egy lenyelt kõ esetén (4. kép). Ha az idegen
test csak mérsékelten sugárfogó, az gyakran
nem tûnik fel a hasi szervek között. Ilyen eset-
ben csak abban bízhatunk, hogy a következ-
ményes elváltozások segítenek a kórhatáro-
zásban. 

Fontos, hogy nem minden idegen test oka
a tüneteknek. Apróbb kavicsok, fémtárgyak
gyakran láthatók a bélcsatornában; ezek
legtöbbször következmény nélkül elhagyják a
szervezetet (5. kép).

Következmények
A bélelzáródás következményeként típusos
esetben az elzáródástól distalisan esõ bél-
szakasz kiürül, a proximalis bélszakasz ki-

tágul, üregében gáz, folyadék, olykor össze-
állt béltartalom halmozódik fel. Ezeket az el-
változásokat kell tehát keresnünk a röntgen-
felvételen. 

A belek gázosodására jellemzõ, hogy egy-
szerre látunk vékony, összeesett (distalis), és
kifejezetten kitágult (proximalis) bélkacsokat
(6. kép). Kevés gáz jelenléte megszokott a
belekben egészséges állatoknál is. Nehéz
megválaszolni, mi az a gázmennyiség, ami
már kórosnak számít. Szemikvantitatív segít-
séget adhat az az elbírálási elv, amely szerint
ha a vékonybélkacsok átmérõje meghaladja
a második ágyékcsigolya testének átmérõjét,
akkor nagy valószínûséggel ileusszal állunk
szemben. Mint sok hasonló adat az orvostu-
dományban, ez is statisztikai feldolgozás
alapján született, ezért az adott eset elbírá-
lásban sokat segíthet, de nem tekinthetõ
abszolút érvényûnek. Minél distalisabban van
az elzáródás, annál valószínûbb, hogy jelleg-
zetes, gázos bélkacsokat látunk. A duode-
num kezdeti szakaszán kialakult elzáródás
(proximalis ileus) esetén gázos bélkacsokkal
egyáltalán nem találkozunk (kivéve, ha követ-
kezményesen paralyticus ileus alakul ki).
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Az ileus – a béltartalom tovahaladásá-
nak tartós akadályozottsága – gyakori
kórkép a kisállatpraxisban, diagnosz-
tikája mégis idõnként fejtörést okoz az
állatorvosoknak. A kórisme felállításá-
ban a kórelõzmény és a fizikális vizs-
gálat mellett fõként a képalkotó eljárá-
sokra támaszkodhatunk. A következõk-
ben az ileus röntgendiagnosztikájának
fontosabb szempontjait foglaljuk
össze.

1. kép. A west highland terriert 3 napja kezelték hányással. Hasi
röntgenvizsgálat készült, amelyen az állatorvos bélelzáródást gyaní-
tott, és az állatot mûtétre beutalta. A vékonybelek mérsékelten gá-
zosak, ami nem erõsíti meg (bár nem is zárja ki) az ileus lehetõségét.

2. kép. Az 1. képen látható állat mellkasfelvétele. A fajta és a kór-
elõzményi adatok alapján felmerült nyelõcsõ-elzáródást (sertés-
csigolya) a röntgenvizsgálat igazolta.
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A vékonybelek bélfodor körüli csavarodása
(volvulus mesenterialis) súlyos, akut klinikai
képet idéz elõ. A röntgenfelvételen extrém
módon gázos („biciklitömlõ-szerû”) bélka-
csokat látunk, ami a jellegzetes rapid lefo-
lyással együtt megkönnyíti a kórhatározást
(7. kép). Csaknem hasonló mértékû, a teljes
bélrendszerre kiterjedõ gázosodást okozhat
a belek motorikájának lassulása (paralyticus
ileus), amely esetben azonban az általános
állapot kevésbé rossz, és a klinikai-kórelõz-
ményi adatok segíthetnek a diagnózis meg-
határozásában (8. kép).

Ha az elzáródás nem teljes (pl. heges szû-
kület, intramurális daganat, üreges idegen
test következtében), a betegség lefolyása
elhúzódhat, s a tünetek is enyhébbek. A szû-
kületen a folyékony béltartalom áthalad, a na-
gyobb emésztetlen takarmányrészek, csont-
szilánkok azonban fennakadnak és besûrû-
södnek (subileus). Az így kialakult képlet a

röntgenfelvételen bélsárra emlékeztet, de az-
zal ellentétben nem a colonban, hanem a vé-
konybélben helyezõdik (9. kép).

Hosszú, fonalszerû képletek (horgászda-
mil, varrócérna, szõnyegrojt stb.) lenyelése a
vékonybelek felgyûrõdéséhez vezet, s a har-
monikaszerû szakasz szerencsés esetben
feltûnhet a felvételen (10. kép). Lineáris ide-
gen test jelenlétére máskor csak az kelthet
gyanút, hogy a vékonybelek nem egyenlete-
sen oszlanak el a hasüregben, hanem egy
kis területen „csomóba állnak össze”. 

Ileusra utaló röntgenelváltozások mellett
egyidejû hasûri folyadékgyülem megjelené-
se lehet peritonitis következménye, de néha
csak pangásos jellegû folyadék. Utóbbi
különösen gyakori bélösszenövés okozta
ileus/subileusban, ahol a felborult anatómia
módosult helyi keringéssel is jár (9. kép).
Ezekben az esetekben a homogén, fokozott
hasi denzitáshoz az is hozzájárul, hogy az

állat lesoványodott, s a hasüregbõl hiányzik a
megfelelõ kontrasztot biztosító zsírszövet. 

Elõfordulnak olyan esetek, amikor sem az
ileus oka, sem a következményi nem láthatók
a röntgenfelvételen. Ennek ellenére, ha a tü-
netek ráutalóak, negatív röntgenlelet mellett
is fent kell tartanunk gyanúnkat, s meg kell
tennünk a további diagnosztikai lépéseket
(kontrasztos röntgen- és/vagy hasi ultrahang-
vizsgálat). 

Az ileus röntgendiagnosztikájában sokszor
nehéz meghúzni a határt az egészséges és a
kóros hasi lelet között. A megítélést nehezíti,
hogy a bélelzáródás hasi röntgenképe ese-
tenként teljesen semmitmondó is lehet, más-
kor komolyabb gázosodással találkozunk,
amelynek nem áll hátterében ileus. A további
diagnosztikai, ill. terápiás irány a döntéshozó
orvos személyes tapasztalata, intuíciója,
valamint a fizikális vizsgálat és kórelõzményi
adatok szintézisébõl gyúrható össze.

7-10. kép a következõ oldalon

3. kép. Számos technikai hibával terhelt felvétel (alulexponált,
életlen, a hasüreg fele lemaradt a képrõl) Óvakodjunk efféle
felvétel alapján diagnózist mondani!

4. kép. Kõárnyék a vékonybélben. Néhány gázos bélkacs a meso-
gastriumban.

5. kép. Apró radiodenz képlet a vékonybélben. A kifejezetten gá-
zos bélkacsok miatt az ileus gyanúja felmerült, de a kontrasztos
vizsgálat negatív eredményt adott.

6. kép. Bár idegen test nem látható, a kitágult, egyenlõtlenül
gázos vékonybelek a bélelzáródás alapos gyanúját vetik fel.
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7. kép. Biciklitömlõ-szerû gázos vékonybelek. Vékonybél-csava-
rodás.

8. kép. Egyenletesen gázos vékonybelek.  A klinikai adatok isme-
retében paralyticus ileus volt a diagnózis, amelyet a betegség
lefolyása is igazolt.

9. kép. Felborult hasi anatómia, változóan gázos vékonybelek,
bélsárszerû tartalom a vastagbélben, hasi folyadékgyülemre utaló
felerõsödött homogén tónus. Intraoperatív diagnózis: bélösszenö-
vésbõl eredõ subileus (adhéziós ileus).

10. kép. Harmonikaszerûen felgyûrõdött vékonybélkacs (nyilak).
Lineáris idegen test okozta bélelzáródás.

Kisállat ortopédia és traumatológia iránt
érdeklõdõ kollégák figyelmébe ajánljuk!

A Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület 2008. november 6-án, 13 óra-
kor megtartandó, vizsgához kötött tagfelvételt hirdet. A felvételi
helye: SZIE ÁOTK Sebészeti Tanszék. A vizsga díja 2000.- Ft, melyet
a helyben kapott csekken kell majd befizetni.

A rendes tagság feltétele: állatorvosi diploma, minimum 3 éves
szakmai gyakorlat (rendszeres ortopédiai, traumatológiai mûtétek-
ben való részvétel, vagy ilyenek önálló végzése), szakirányú tovább-
képzéseken való részvétel, sikeres felvételi vizsga, valamint az ala-
pító okiratban rögzítettek elfogadása.

A vizsga elõfeltétele: 10 saját, kellõen dokumentált ortopédiai,
traumatológiai eset beküldése 2008. október 31-ig a kijelölt vizsga-
bizottság elnökének. 

A vizsgaanyag: felöleli a traumatológiai és ortopédiai alapfogal-
makat, e mûtétek végzéséhez szükséges mûszerismeretet, a leg-
fontosabb ortopédiai, traumatológiai betegségeket, diagnosztikai
és mûtéti eljárásokat, valamint az ilyen mûtétek végzéséhez szük-
séges anatómiai ismereteket. A tételek olvashatók a honlapon.

A vizsgázatás során a jelölttel megbeszélésre kerül a beküldött
referenciaanyag, egy bekészített csípõízületi vagy könyökízületi
röntgenfelvételt kell értékelni, majd két kérdést kap a jelölt az alább
leírt anyagból. 

Az egyesület évente egy alkalommal rendez tagfelvételt. 

Kérjük az érdeklõdõ kollégákat, hogy a tételsor és a csekk elkül-
déséhez forduljanak a vizsgabizottság elnökéhez, tagjaihoz, vagy
az egyesület elnökéhez. A kapcsolattartáshoz kérjük az e-mail címet,
telefonszámot és címet is megadni szíveskedjenek.

2008-ben a vizsgabizottság elnöke: dr. Bánfi András (banfia@
mail.datanet.hu), tagjai: dr. Juhász Tamás (drjuhaszt@t-online.hu);
dr. Lengyel Béla (lengyelbela@allatkorhaz.hu).

Az anyagok beküldését (papírhengerben) az alábbi címre várjuk: 
Primavet Á.K. Kft., 1152 Budapest, Rákos út 60.

Dr. Bánfi András Dr. Diószegi Zoltán
(banfia@mail.datanet.hu) (zdiosz@yahoo.com)
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