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1. Orrüreg
Az orrüreg vizsgálata két irányból történhet.
Az oldalirányú felvétel megegyezik az általá-
nos koponyafelvétellel, azonban a sugárke-
resztet az orrhát közepére kell illeszteni (1-2.
kép). A jobb és bal orrjárat egymásra vetülé-
se miatt ez a leképezés általában kevésbé
informatív, mint a ventodorsalis nyitott szájú
orrüregfelvétel. Az orrüreg leképzésére a ko -
rábban ismertetett VD vagy DV csukott szájú
leképezés nem alkalmas, mert a mandibula
jelentős területet kitakar az orrüregből. Ennek
elkerülésére alkalmazzuk a nyitott szájú beál-

lítást. Ehhez az állatot hátfekvésbe hozzuk,
száját egy sugáráteresztő tárggyal (pl. mű -
anyag fecskendő) ad maximum kitámasztjuk.
A fejet úgy állítjuk be, hogy a mandibula közel
párhuzamos legyen a sugárnyalábbal. Ekkor
a kemény szájpad helyzete – a száj nyitható-
ságától függően – a vízszinteshez közelít (3.
kép). A sugárkeresztet a saggitalis síkban a
kemény szájpad közepére irányítjuk. A ne -
héz séget a rotációmentes pozicionálás je -
 lent heti. A beállítás akkor sikerült jól, ha a
röntgenképen az anatómiai képletek szim-
metriája megtartott (4. kép). 

2. Orrmelléköblök
Az orrüreg leképezésére használt beállítások
alkalmasak a sinusok leképezésére is, bár a
summatio zavaró hatása a koponya képletei-
vel nem kerülhető el teljesen. A sinus fronta-
lis saggitalis irányú megjelenítése lehetősé-
get ad a homloküreg önálló leképezésére,
ami különösen hasznos lehet az elváltozás
oldaliságának eldöntésében. Ehhez az állat
fejét hátfekvésben beszegjük úgy, hogy az
orrhát függőlegesen álljon. A középsík füg-
gőlegesen áll. A fej rögzítése az orr köré ve -
zetett szalag (gézcsík) segítségével könnyen
megoldható. A sugárkeresztet a két szem kö -
zé irányítjuk (5-6. kép). 

3. Dobüreg (bulla tympanica)
A dobüreg röntgenvizsgálata nem elkerülhe-
tő középfül-megbetegedésre utaló klinikai tü -
netek esetén. Leképezésére szintén két beál-
lítás használatos. A bulla tympanica oldalirá-
nyú leképzése esetén a két bulla egymásra
vetülését elkerülhetjük, ha a fejet minimálisan
(kb. 15 fokban) hossztengelye körül rotáljuk
oly módon, hogy a kazettához közelebb levő
bulla kerüljön ventralis pozícióba. A sugárkö-
zéppont ilyenkor az állkapocsszögletre irá-
nyul (7-8. kép).

A nyitott szájú felvétel ké szítése során a
hátfekvésbe helyezett állat szájába irányítjuk
a sugarat. Hosszú koponyájú (dolichocep-
hal) kutyáknál a fejet annyira szegjük be,
hogy a kemény szájpad nagyjából függőle-
ges legyen. Brachycephal ku tyák esetén a
kemény szájpad a fősugárral kb. 10-30 fokos
szöget zár be (9-10. kép). A nyelvet középen
rögzítsük a mandibulához egy gézcsíkkal,
mert az oldalra lógó nyelv lágyszöveti
árnyéka kóros elváltozás érzetét keltheti a
felvételen.

Folytatás a következő számban.

Az előző számban megismert standard ortogonális felvételek mellett számos
más beállítás is létezik, amely a fej különböző területeit célzottan képezi le. E
beállítások célja a szummáció zavaró hatásának minimalizálása. Az anatómi-
ai képletek egymásra vetülése csökkenthető ún. szögfelvételek használatával,
amikor a LL és DV (VD) iránnyal meghatározott szöget bezáró síkokban törté-
nik az adott képlet leképezése. Az egyes fajták igen változatos koponyaalaku-
lása sajnos nagymértékben nehezíti a pontos munkát, így nem ritka, hogy elté-
rő szögeket alkalmazunk például brachycephal és dolichocephal kutyák ese-
tén. A pozicionáláshoz jó ötleteket adhat, ha a beállítást előzetesen elpróbáljuk
egy anatómiai preparátumon (koponyán). A megfelelő mélységű bódítás és a
precíz, gondos beállítás minden esetben alapfeltétel. Az egyes célterületek
beállítását anatómiai régiónként mutatjuk be.

A fejen „talált” szögek
A fej röntgenvizsgálata II.

Dr. Arany-Tóth Attila
SZIE Állatorvos-tudományi Kar, Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika

1. kép: Az orrüreg beállítása az oldalirányú felvételhez 2. kép: Az orrüreg laterolateralis felvétele
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3. kép: Az orrüreg VD irányú leképzése nyitott száj mellett

4. kép: A jól beállított orrüregi felvételen teljes a szim -
metria és az értékválasztás az orrüregi struktúrák meg -
jelenítését szolgálja

5. kép: A sinus frontalis szemből történő leképzése

7. kép: Bulla tympanica oldalirányú döntött felvétel.
A fejet kb. 15 fokban rotáljuk a hossztengely körül

8. kép: A jobb és bal oldali dobüreg (nyíl) oldalirányú leképzése

6. kép: Ebben a beállításban mindkét sinus frontalis (*)
önállóan jelenik meg
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9. kép: A bulla tympanica szemből történő leképezése
nyitott száj mellett

10. kép: A dobüregek (nyilak) jó beállítás esetén a mandi bula
ill. agykoponya között lévő radiolucens sávra esnek

Tisztelt Kolléga! 
Ezúton fogadja a Vet-Med-Labor Kft. nevében szíves meghívásunkat továbbképzésünkre

Az ultrahang szerepe egyes szaporodásbiológiai problémák
megállapításában és kezelésében

Időpont: 2011. február 5., szombat.
Helyszín: Primavet Kisállat-Rendelőintézet, Budapest XV. ker., Rákos út 60.

Előadó: Dr. Thuróczy Julianna

9:00-10:30 Ivarszervek anatómiája és az ivari ciklus sajátosságai kutya macska fajban 
10:30-11:00 Ivarszervek vizsgálata ultrahanggal 

11:00-11:10 Szünet 

11:10-12:00 A pyometra klinikopatológiája, megállapítása és gyógykezelése 
12:00-12:40 A benignus prostata hypertrófia klinikopatológiája, megállapítása és gyógykezelése 

12:40-13:00 Ebédszünet 

13:00- 4:30 A fontosabb peripartalis betegségek klinikopatológiája, diagnosztikája és gyógykezelése
(vemhességi toxémia, eclampsia puerperalis, endometritis) 

14:30-14:50 A here betegségei és megállapításuk 

14:50-15:00 Szünet 

15:00-15:30 Vemhesség megállapítása 
15:30-16:00 A spontán és művi abortusz

Az előadás meghallgatásáért jóváírható kamarai pontszám: *meghatározás alatt*. 
Részvételi díj: 30.000,- Ft (bruttó ár)

A részvételi díj kávét, üdítőt és hideg büféebédet, továbbá az előadások anyagának nyomtatott változatát is tartalmazza. 
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, a maximális létszám 30 fő. 

Jelentkezni lehet az info@vetmedlabor.hu e-mail címen, felvilágosítás a 06 30 755 2945-ös számon kérhető. 
Várjuk jelentkezését!


