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Az ileus diagnosztikájában a natív röntgenfelvétel nem mindig
szolgáltat elegendõ információt a kórisme felállításához. Ilyen-
kor további eszközöket kell igényben vennünk, amelyek közül

a hasi ultrahangvizsgálat ill. a kontrasztos röntgenvizsgálat a két leg-
gyakrabban alkalmazott lehetõség. Ezen módszerek diagnosztikai
eredményessége közel hasonló. Ha az állat rossz általános állapota
miatt szeretnénk gyors diagnózishoz jutni, illetve ha egyúttal szeret-
nénk a többi hasi szervrõl is további információt gyûjteni, akkor
érdemes a has ultrahangvizsgálatát elvégezni. Ha az állat általános
állapota megengedi, és az elsõdleges kérdés az ileus tényének
eldöntése, akkor a kontrasztos röntgenvizsgálat javasolható. A fenti
vizsgálatok elérhetõsége, a vizsgáló szakértelme természetesen
szintén befolyásolják a választást. Problémás esetekben mindkét
diagnosztikai eszközre szükség lehet. Lényeges, hogy a bárium-
szulfát az ultrahangvizsgálatot zavarja, ezért alkalmazását attól
idõben el kell választani.

A kontrasztbeadás elõtt natív felvétel készítése minden esetben
kötelezõ. Alapvetõen helytelen az a gyakorlat, amely során az ileus
gyanús esetet takarékosság/tudatlanság/lustaság miatt elsõ lépés-
ben „bekontrasztozzák”, mondván a kontrasztos felvételen „úgyis
minden rajta lesz”. Utólag gyakran kiderül, hogy teljesen felesleges
volt a kontrasztvizsgálat, mert pl. az ileust okozó lenyelt kõ már a
natív felvételen is látható lett volna. A hibát súlyosbítja, hogy a diag-
nózis késleltetésével a beteg esélyei is romlanak. Emellett bizonyos
esetekben a kontrasztanyag elfedheti azokat az apró jeleket, amelyek
natív felvételen hozzásegíthettek volna a megoldáshoz.

Kontrasztos vizsgálat
A gyomor-bél rendszer vizsgálatára alkalmas kontrasztanyag közül a
bárium-szulfát szuszpenzió használata a legelterjedtebb. A bél-
csatorna átjárhatóságának eldöntéséhez 2-3 ml/ttkg adagban kell
adagolnunk szájon át, általában fecskendõs kényszeretetés formá-
jában. Applikáció után a kontrollvizsgálatig az állat etetése tilos, de
folyadékot fogyaszthat. A kontraszt kihányásának megelõzésére
antiemetikum adása nem kontraindikált. A kontrollvizsgálat idõpont-
ját úgy kell megválasztanunk, hogy a felvétel idejére a „leglassabb
perisztaltikájú” egészséges egyedben is a kontraszt már biztosan
elérje a colont. Ez kisállatokban kb. 12 óra. Korábban nem érdemes
a vizsgálatot végezni, mert nehezen dönthetõ el, hogy a kontraszt-
anyag az idegen test miatt nem ment-e tovább, vagy egyszerûen
csak egy kissé lelassult passzázzsal van dolgunk. 24 óránál tovább
azonban lehetõleg ne várjunk a kontrollfelvétellel, mert ekkorra a kont-
raszt már nagy valószínûséggel kiürül a bélcsatornából.
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2. kép. 24 órás kontrasztos felvétel. A kontrasztanyag szinte telje-
sen kiürült az emésztõcsatornából.

1. kép. a - natív felvétel; b - A beadás után 14 órával készült
felvétel. A kontrasztanyag a colon descendensben található,
ami a vékonybelek átjárhatóságát igazolja. 
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A felvétel elbírálása
A kontrasztos felvétel elbírálásának alapelve, hogy az elzáródást
okozó képlet a kontrasztanyagot nem engedi átjutni a vastagbélbe.
Ha elzáródás nem áll fenn, a felvétel idõpontjától függõen a kontraszt-
anyag részben, vagy teljes egészében a colonban található (1. kép).
Ha sokáig várunk, vagy a perisztaltika gyors, elõfordulhat, hogy a
kontraszt teljesen kiürül, vagy csak nyomokban látható ( 2. kép).
Esetenként gondot jelenthet annak eldöntése, hogy az adott bélsza-
kasz vastag- vagy vékonybél (3. kép). Ebben a colon helyezõdésé-
nek anatómia ismerete nyújthat segítséget (4. kép). Gyakran szükség
van a dorsoventralis és/vagy ventrodorsalis felvételek elkészítésére
is. Teljes elzáródás esetén a colonban nem látható kontrasztanyag,
de a vékonybelek és a gyomor látványosan festõdnek (5.a,b kép).
Ha az ileusos tüneteket okozó idegen test felületén vagy anyagában
képes megkötni vagy felszívni a kontrasztanyagot, akkor kontúrja
láthatóvá válik a felvételen (6. kép). A részleges elzáródások (sub-
ileusok) diagnosztikája gyakran nehézséget okoz, mivel a kontraszt-
anyag megjelenhet a colonban (7. kép). Lineáris idegen test okozta
bélelzáródás esetén a vékonybelek jellegzetes kanyargós-felgyûrt
lefutása látványosan jelenik meg (8. kép). A bárium-szulfát hossza-
san tapad a gyulladt nyálkahártyához, így gyakran még 1-2 nappal a
beadás után is látható, ami az ileustól eltérõ gastrointestinalis prob-
lémára hívhatja fel a figyelmet (gyomorgyulladás, gyomorfekély, bél-

gyulladás stb.) (9. kép). Egyéb okokból lelassult gyomor-bél tranzit
(paralyticus ileus) esetén a kontrasztos vizsgálat ugyancsak pozitív
eredményû lehet. Bár a paralyticus ileus szorosan véve nem jelent
abszolút mûtéti indikációt, az ilyen esetekben meghozott lapa-
rotomiás döntés nem tekinthetõ hibának, sõt, a valós ok feltárása (pl.
pancreatitis) és az egyidejû bélmasszázs további diagnosztikai és
terápiás elõnyöket hozhat (10.a,b kép). Gyomor-, ill. bélperforáció
gyanúja esetén a bárium-szulfát alkalmazása kontraindikált, mivel a
serosára jutva súlyos, gyakran fatális kémiai irritációt okozhat (11.a,b
kép). Perforációra utalhat, ha a hasüregben szabad folyadékot vagy
gázt látunk a natív felvételen (ld. natív felvétel jelentõsége!). Ilyen
esetekben a szerves jódtartalmú kontrasztanyagok szájon át adva
biztonságos alternatívát jelenthetnek, bár kisebb radiodenzitásuk és
magas áruk miatt használatukra ritkábban kerül sor.

3a. kép. 12 órás kontrasztos felvétel. A kontrasztanyag egy rövid
bélszakaszban látható.

3b. kép. A kétirányú felvétel alapján a bélszakasz colon transver-
sumként azonosítható, amely normál ürülést jelez. 

4a, b. kép. A vastagbél röntgenanatómiája. Kontrasztos felvétel.
A-colon descendens, B-coon transversum, C-colon ascendens, D-
caecum
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6. kép. A jelentõsen kitágult vékonybélben kontrasztanyaggal átita-
tott harisnya árnyéka rajzolódik ki.

7. kép. A 12 órás kontrasztos felvételen a kontrasztanyag teljes
egészében a colonban található. Ennek ellenére egy fémárnyékot
adó idegen test (A) permanens jelenléte, a kifejezetten gázos
vékonybélkacsok (B), és a típusos klinikai tünetek az ileus gyanúját
erõsítették, amit az elvégzett laparotomia visszaigazolt.

9. kép. A kontrasztanyag a 14 órás felvételen elérte a colont, de
jelentõs kitapadások láthatók a gyomorban ill. a vékonybelekben.
Gyomor-bélgyulladásra jellemzõ röntgenlelet.

8. kép. Linearis idegen test okozta bélelzáródás kontrasztos felvé-
tele. A képlet proximalis vége a gyomorban látható (A), innen hátra-
nyúlik a duodenum leszálló (B) ill. felszálló szakaszába, miközben
a vékonybelet jellegzetes alakúra gyûri. A részleges elzáródást
jelzi, hogy a kontrasztanyag egy része eljutott a colonba is (C).

5a. kép. 12 órás kontrasztos felvétel. A kontrasztanyag nem jutott
el a vastagbélbe.

5b. kép. A laparotomia során a jejunumban elakadt kukoricacsut-
ka darabot találtunk.
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11a. kép. Harapott hasi sérülés macskában. A kontrasztos röntgen-
felvételen a hasüregbe kijutott bárium-szulfát látható.

11b. kép. A laparotomia során átható gyomorfalsérülést találtunk.
A kontrasztanyag szétkenõdött a gyulladt serosán.

10a, b. kép. Hányogató kutya natív és 13 órás kontrasztos röntgenfelvétele. A gyomorban és a vékonybelekben lévõ kontrasztanyag
ileust sejtet. A laparotomia pancreatitist és következményes paralyticus ileust igazolt.

Állítsunk szobrot Horn Artúr professzornak!
A huszadik század legnagyobb hatású és leghíresebb magyar állattenyésztõ professzora Horn Artúr volt. Valódi állat-
tenyésztõket nevelt, akiknek értékrendjében a legnagyobb erényt a közösség szellemi és anyagi gyarapítása jelentette,
akik azért dolgoztak, hogy a tenyészállatok utódai jobbak és a tenyésztõk pedig gazdagabbak legyenek, mint amilyen a
szülõk nemzedéke volt. Személye évtizedeken át jelentõs volt az állatorvosok képzésében is.

Iskolát teremtett, amelynek a rengeteg nehézség és a közvetlen munkatársak korai halála ellenére ma is meghatározó
hatása van.

Tekintéllyel párosuló, megnyerõ személyiségének, sokoldalú kiváló nyelvtudásának és nemzetközi elismertségének
köszönhetõen tanítványai, a magyar állattenyésztés tudomány képviselõi a kutatásban és az elért eredményekben világ-
szerte rangot szereztek Magyarországnak.

Egykori tanítványai ezért elhatározták, hogy professzoruknak szobrot állítanak a Szent István Egyetem Állatorvos-
tudományi Karának a kertjében. Ehhez az egyetem vezetõsége támogató hozzájárulását adta, a költségeket azonban
nem tudja magára vállalni. Ezért gyûjtést indítunk, hogy közadakozásból sikerüljön Horn Artúrt megörökítõ szobrot felál-
lítani. 

Kérjük tehát az egykori munkatársakat, a tanítványokat, Horn Artúr akadémikus tisztelõit, a magyar mezõgazdaság és
állattenyésztés valamennyi intézményét, vállalatokat és egyesületeket, hogy anyagi támogatásukkal segítsék elõ a szo-
bor elkészítését.

Az adományozók nevét megörökítõ okiratot a szobor talapzatába helyezzük el.
A K+H Bank 10402166–49505555–51501017-es számlaszámra lehet az adományokat befizetni. A pénz kezelésének

kuratóriumai faladatát az Állattenyésztésörténeti Bizottság látja el. Elnöke Fehér Dezsõ dr. A pénz kezelésére dr. Jávorka
Levente és dr. Bodó Imre kapott megbízást.


