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A gyomor akut helyzetváltozása a nagytestű kutyák gyakori kórképe,
amelynek lényege, hogy mind a mai napig nem teljesen tisztázott
okok miatt a gyomor anatómiai pozíciója megváltozik, s így a gyo-
mortartalom útja mind a cardia, mind a pylorus irányába elzáródik. A
levegőnyelés és a tartalom erjedése miatt a gyomor gázosodik, felfú-
vódik, amely mechanikus és metabolikus alapon súlyos keringés
elégtelenség kialakulását vonja maga után. A helyzetváltozást
(volvulus, torsio) lényeges elkülöníteni a tympaniától, azaz a gyomor
egyszerű gázosodásától, ami helyzetváltozás nélkül alakul ki.
Ugyancsak el kell különíteni a gyomormegterheléstől (dilatatio),

amely mohó állatokban túletetés következményeként alakul ki. A dif-
ferenciálás legtöbbször már a kórelőzményi és fizikális vizsgálat alap-
ján is lehetséges, de előfordulhatnak olyan esetek, amikor további
kiegészítő vizsgálatokra is szükség van. Lényeges, hogy a gyomor-
szonda levezetése nem zárja ki a helyzetváltozást, mivel az a gyomor
akár 180 fokos csavarodása mellett is megvalósítható az esetek kb.
60%-ában! A kiegészítő vizsgálatok közül a röntgenvizsgálat az egyik
legkézenfekvőbb és leghatékonyabb. Ne feledjük, hogy az akut élet-
veszély miatt az elsősegély nyújtását (különösen a gastrocentesist)
már a képalkotás előtt meg kell kezdeni!

Röntgenvizsgálat
Gyomor-helyzetváltozás gyanúja esetén a fő feladat a pylorus helyze-
tének meghatározása, ami legtöbbször csak kétirányú felvétel segít-
ségével lehetséges. Általában jobb LL+DV vagy jobb és bal LL felvé-
telt érdemes készíteni a hasüregről. A sugárközéppontot irányítsuk az
utolsó bordára. Az expozíciós érték választásánál gondoljunk arra,
hogy a gyakran jelentősen megnövekedett rétegvastagság valójában
nem tömör szövetet, hanem levegőt takar, így lényegesen nem kell
emelnünk az expozíciós értékeket. Kerüljük a hanyatt fektetést, mivel
az fokozza az aspiráció veszélyét! 

A felvétel értékeléséhez lé -
nyeges ismerni az egészséges
kutyagyomor röntgenanatómiá-
ját. A gyomor sematikusan egy
horoghoz vagy „J” betűhöz ha -
sonlítható, melynek hosszú
szára a fundus tájék, a rövid
pedig a pylorus. A fundus a
hasüreg bal felső negyedében
helyeződik, míg a pylorus a jobb
alsóban. 

Oldalirányú röntgenfelvéte-
len a két „szár” egymásra vetül
(1. kép). Egészséges kutyákban
a gyomor megjelenése első-
sorban annak tartalmától és az
állat testhelyzetétől függ. A leg-
gyakoribb, hogy kis mennyisé-
gű folyékony/pépes tartalom
és gáz egyszerre van jelen.
Kisebb sűrűségénél fogva a
gáz ilyenkor a magasabban, a
folyékony tartalom pedig az
alacsonyabban fekvő területe-
ket foglalja el. Ha az állat a bal
oldalán fekszik, a fundus kerül
alulra, így itt gyűlik össze a
folyékony tartalom, a levegő
pe dig a magasabban helyező-
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A gyomor gázosodása gyakori tünet kutyákban. Az akut
esetek jó részében a felfúvódás mögött a gyomor hely-
zetváltozása áll, máskor azonban normál anatómiai pozí-
ció mellett is kialakulhat tágulat. A két lehetőség között
fontos különbséget tenni, mivel ezen esetekben alapvető-
en eltér a terápiás megközelítés. A differenciálásban a
röntgenvizsgálat hasznos segítséget adhat, a készített fel-
vétel elbírálása azonban nem mindig egyszerű. Kétrészes
cikkünk ebben kíván segítséget nyújtani.

1. kép: A gyomor normál anatómiája kutyában.
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dő py lo rust tölti ki. Mivel a folyadék radiodenzitása nagyjából meg-
egyezik a környező szövetekével, a fundust nem igazán lehet azono-
sítani, a gázzal telt pylorus azonban jól felismerhető a has ventralis
felében. Jobb oldali oldalfektetés esetén a pylorusban gyűlik össze a
folyadék, így az „eltűnik”, a gázzal telt fundus azonban látványosan
megjelenik a has dorsalis felében (2-3. kép). A pylorus alakja néha
teljesen szabályos lehet, olyannyira, hogy akár tévesen idegen test
gyanúját is keltheti (4. kép). Más esetekben a gyomor megjelenése
eltérhet ettől. Ha teljesen üres, fala összeesett és gáz (azaz megfele-
lő kontraszt) hiányában még felkeresése is gondot okozhat (5. kép).
Ha lumenében csak gáz van és a folyadék mennyisége elhanyagol-
ható, a fentihez hasonló helyzet állhat elő azzal a különbséggel, hogy

a gyomor teljes egészében gázárnyékkal telt, és fektetéstől függően
kazettától távolabb (azaz magasabban) helyeződő területe a leg -
radiolucensebb (6. kép).

Az első lépés tehát mindig a gyomortartalom és a testhelyzet isme-
retében az anatómiai képletek meghatározása. Ez alapján tudunk
következtetni a gyomor kórosan megváltozott helyzetére, amellyel
részletesen a következő számban foglalkozunk. 

2. kép: A gáz és a folyékony gyomortartalom megoszlása külön-
böző fektetések esetén. A gázt a sötét a folyadékot a világosszürke
terület jelzi. 

3. kép: A gázt és folyadékot tartalmazó gyomor röntgenképe a
standard beállítások (bal LL, jobb LL, DV, VD) során.

4. kép: A gázos pylorus megjelenése idegen testre (pl. üreges gu -
mi labdára) emlékeztethet (a), míg a folyadékkal telt pylorus kerek-
ded lágyszöveti árnyéka (b) tömör gumilabdával téveszthető össze.

5. kép: Az üres gyomor szinte egyáltalán nem látható a röntgen-
felvételen.

6. kép: Csak gázt tartalmazó gyomor. Bal oldali fektetésben a
pylorus radiolucensebb.


