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A fej röntgenvizsgálata ritkán képzelhetõ el
bódítás nélkül. Egyszerûbb beállításokkal
nyugodt állatokon megpróbálkozhatunk, de
a bemozdult, pontatlanul beállított felvételek
ismétlése idõbe és pénzbe kerül, sugárterhe-
lésünket pedig fokozza. A nyakörvet és az
endotracheális tubust lehetõleg távolítsuk el,
hogy árnyékuk ne zavarja a keletkezett képet.
A kiinduló pont – mint minden testrész esetén
– itt is a kétirányú, ortogonális projekció. En-
nek során a teljes koponyáról készül felvétel
a szokásos leképezési síkokban, azaz oldal-
ról (LL) és dorsoventralis (DV) vagy ventro-
dorsalis (VD) irányból. Ezen beállítások célja
legtöbbször általános információszerzés, de
sok célzott (pl. sinus frontalis, állkapocs-
ízületek stb.) vizsgálat esetén is kihagyhatat-
lanok. Azon fektetéseknél, ahol a középsugár
a saggitalis síkban halad, jelentõsen könnyít-
heti munkánkat, ha a szimmetriát a gyakorlat-

ban is sikerül megvalósítani. Tökéletes szim-
metriájú felvétel lehetõséget teremt a két
oldal összehasonlítására, ami sok segítséget
adhat a normális/kóros kérdés eldöntéséhez.
Semmiképp ne mulasszuk el azonban feltün-
tetni az oldaljelölést a felvételen, mert ennek
hiányában pont a teljes szimmetria miatt nem
remélhetünk anatómiai segítséget a jobb és
bal oldal azonosításához. 

A dorsoventralis felvételt valamivel egysze-
rûbb beállítani, mert altatott, hason fekvõ álla-
ton a mandibula teste az asztalra fekszik, s
így meghatározza a vízszintes irányt (1. kép). 

Érdemes egy pillantással ellenõrizni, hogy
az állat teste, gerince is egyenesen feküdjön,
mert így sokkal könnyebbé válik a beállítás.
Éber páciens esetén a fülek húzásával az
apróbb rotációs hibák jól korrigálhatók. A
központi sugarat a két szem mögött a hom-
lok középvonalára irányítjuk. Az elkészült be-

állítás pontossága jól lemérhetõ néhány lát-
ványos anatómiai pont segítségével (2. kép). 

A fenti okok miatt a ventrodorsalis felvétel
pozicionálása során nehezebb elkerülni a ko-
ponya elbillenését, különösen olyan állatok-
nál, ahol a fej formája csúcsosabb. 

Ilyenkor jó szolgálatot tehet egy vékony
puha szivacslap, amit a fejtetõ alá helyezünk,
vagy ha az állatot egy magasabb vályúba
fektetjük, ezáltal a fej lelóg és a kemény száj-
padlás jobban közelít az ideális vízszinteshez
(3. kép). A VD beállítás picit több precizitást
igényel és kifejezett diagnosztikai elõnyt sem
nyújt DV beállításhoz képest, azonban ha
hanyattfekvõ pozícióban más felvételek is ké-
szülnek a fejrõl (pl. orrüreg, sinus frontalis
felvétel) elkerülhetõ az állat forgatása, ami pl.
egy nagytestû kutyánál nem csak fáradsá-
gos, de kockázatos is lehet (gyomor-hely-
zetváltozás!) (4. és 5. kép).

A laterolateralis felvétel esetén az állat az
oldalán fekszik, a sugárközéppont a szem
alatti területre irányul (6. kép). A koponya ro-
tációját az orrnyílások felõl, az orrsövény víz-
szintes állását az orrhát felõl ellenõrizhetjük.
Utóbbi beállításához hasznos lehet szivacs-
elemek alkalmazása, különösen hosszúfejû
(dolichocephal) kutyáknál. Az elkészült felvé-
telen a szimmetria – mint szempont – nem jut
szerephez, de a rotáció elkerülése itt is na-
gyon fontos, amelyrõl könnyen meggyõzõd-
hetünk anatómiai jelek alapján (7. kép).

Minden beállításra igaz, hogy expozíció
elõtt érdemes ellenõrizni munkánkat a tér
mindhárom irányából (lásd képek!). Ne
sajnáljunk leguggolni az állat mellé, ill. fölé
hajolni! Ezzel sok fölösleges ismétléstõl
kímélhetjük meg magunkat. Meg fogunk le-
põdni, mennyire görbe lehet az, ami a másik
nézetbõl egyenesnek tûnik. Ha „szemre” jó,
amit látunk, nagy valószínûséggel a felvéte-
len is jó lesz. 

Ugyancsak nehéz feladat az expozíciós
érték helyes megválasztása, hiszen a kopo-
nya különbözõ anatómiai területein rendkívül
eltérõ a rétegvastagság. Emiatt szinte elke-
rülhetetlen, hogy a felvétel bizonyos részei
alul-, más részek túlexponáltak legyenek.
(Folytatása következik)

Ha van olyan testrész, amelynek vizsgálatát különösen terheli a röntgen – mint
képalkotási modalitás – tulajdonságaiból fakadó szummációs jelenség, akkor
az minden bizonnyal a koponya. Valószínûleg sokunkban élnek frusztráló em-
lékek a fejet alkotó csontok anatómiájának elsajátításáról, ahol már a kézben
tartott preparátumon sem volt egyszerû azonosítani az egyes képleteket. A
diagnózis kibogozása mindezen képletek egymásra vetített árnyékából
valószínûleg még több vizsgálót taszít a teljes reménytelenség felé. A helyzet
azért nem ennyire súlyos. Az indikáció tisztázása és a pontos beállítás jelen-
tõsen megkönnyítheti az értékelést. Cikkünkkel megpróbálunk iránypontokat
adni a koponya röntgenvizsgálatának alapját képezõ beállítások fõbb típusaihoz.
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1. kép: A dorsoventralis felvétel beállítása a tér három irányából nézve. Fontos, hogy a saggitalis sík az orr felõl nézve függõleges legyen!
A sugárközéppont (piros kereszt) a homlokra mutat a két szem közötti felezõpontban.
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2. kép: a) Látszólag jó beállítású DV felvétel. b) Ugyanezen felvételen a jobb és bal oldal anatómiai képleteinek szim-
metriáját összehasonlítva a fektetés kisebb hiányosságai nyilvánvalóvá válnak.

3. kép: A ventrodorsalis beállítás három irányából nézve. Hasonlóan a DV felvételhez a saggitalis sík helyzete itt is lényeges. A sugár-
kereszt az állkapocsszögleteket összekötõ vonal felezõpontjára mutat.

4. és 5. kép: Kutya és macska DV és VD felvételeink összehasonlítása. A VD felvételen a mandibula kevésbé fedi le az orrüreget és a
sinusokat. Az anatómiai arányok (pl. agykoponya, fejhossz) eltérése a centrális leképezés elvével magyarázható.
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6. kép: Laterolateralis beállítás a tér három irányából nézve. A pozicionálásnál fontos a saggitalis sík vízszintes helyezõdése. A sugár-
kereszt a szem alá mutat.

7. kép: A LL felvétel beállításának pontosságát jól mutatja, hogy a caninusok, a mandibula teste ill. a bullák árnyéka mennyire vetül
egymásra. Teljes takarás a centrális projekció miatt természetesen nem elképzelhetõ. 

könyvismertetés
(Kassai: Szemenszedett 3.)


