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Gyomormegterhelés (dilatatio ventriculi)
A gyomor megterhelése nagy mennyiségű eleség hirtelen elfogyasz-
tása után jelentkezik. Szinte csak kutyában alakul ki, mivel ez a faj
hajlamos a mértéktelen habzsolásra. A tünetek kissé hasonlíthatnak
az akut gyomor-helyzetváltozásra, mert a has térfogata megnő, az
állat nehézkes mozgásúvá válik, nyöszörög. Bár a keringési és légzé-
si paraméterek minimális eltérése már előre jelezheti, hogy nincs szó
súlyos kórfolyamatról, érdemes minden esetben a hasüregről kétirá-
nyú felvételt készíteni. A röntgenképeken a pépes gyomortartalom
jellegzetes szemcsés szerkezete jól felismerhető. A gyomor egészen
hihetetlen méretet ölthet, leghátsó pontja akár a 4-5. ágyékcsigolya
vonaláig is elérhet (1. kép). A táp a felvétel idején gyakran már a bele-
ket is kitölti és látható a hasüreg teljes területén, ami gyomor/bélre-
pedést imitálhat. A vékonybéltartalom esetenként gázbuborékokkal
is kevert lehet, mivel a nagy mennyiségű eleség megerjed. Gyo mor -
megterheléses állat gyomrában gáz szinte soha nem található, csak
szilárd tartalom. 

A gyomor gázosodása (tympania ventriculi)
A gyomor-bélrendszer motilitászavarával járó kórképek (pl. peri to -
nitis, fájdalmas hasi betegségek) vagy levegőnyelés (dyspnoe) során
a gyomorban nagyobb mennyiségű gáz halmozódhat fel anélkül,
hogy a gyomor helyzete megváltozna. A gáz mellett folyadékot ritkán
találunk. Ugyanakkor a klinikai státus az alapbetegségtől függően
akár súlyos is lehet, így az érintett betegekben kihívást jelenthet a
gyomorcsavarodás kizárása. A legfőbb feladat ilyenkor a gyomor
egyes anatómiai régióinak azonosítása többirányú felvételek segítsé-
gével (2. a,b kép). Fontos szem előtt tartani, hogy ez az állapot a
helyzetváltozás előszobája is lehet, így az állatok állapotának utókö-
vetése mindenképpen indokolt!

A gyomor helyzetváltozása (torsio, volvulus) 
A gyomor akut helyzetváltozása főként nagytestű kutyákban előfor-
duló, életet veszélyeztető betegség. A klinikai tünetek többé-kevésbé
jellegzetesek, de kezdődő vagy kétes esetekben a hasi röntgenvizs-
gálat elengedhetetlen a diagnózis pontosításához. A helyzetváltozás
általában – caudocranialis irányból nézve – az óramutató járásával
megegyező irányba történik. A pylorus a ventralis hasfal mentén jobb
ventralis pozícióból bal dorsalis helyzetbe kerül (180°-os helyzetválto-
zás) (3. kép). Ritkán ennél tovább is haladhat, így akár 270° vagy
360°-os csavarodás is létrejöhet. Még ennél is ritkább az óramutató
járásával ellenkező irányú torsio. 

Helyzetváltozás gyanúja esetén először meg kell próbálnunk azo-
nosítani a fundust és a pylorust. Ez nem mindig egyszerű, mert a
gázzal jelentősen telt gyomor anatómiája megváltozik. Klasszikus
esetben (180°-os torsio) bal oldali fektetésben a jobb oldalra átkerült
fundus egységesen nagy gázos képletként jelenik meg. Ezzel szem-
ben a jobb oldalán fekvő állatban a gyomor fordított C alakú, redők
által többszörösen megtört gázos tömlőhöz hasonlít („reverse C sign”
vagy „double bubble”), amely az élénkebb fantáziájú szemlélőt a
mesebeli tengerész Popeye karjára emlékeztetheti („Popeye-arm”).
Gyomorcsavarodás esetén a gyomortartalom a normál eleség jelleg-
zetes szemcsés megjelenését szinte soha nem mutatja. A nagy
mennyiségű gáz mellett nem ritka nagy mennyiségű folyadék jelenlé-
te sem. A gyomor elváltozása mellett nem ritkán megfigyelhető a lép
megnagyobbodása, a nyelőcső gázos tágulata, ill. a keringés romlá-
sa miatt microcardia és hypovascularis tüdőrajzolat is (6. kép).

Pylorusstenosis
A gyomorszájadék szűkületét okozó krónikus kórfolyamatok (pl. a
nyálkahártya hyperplasiája, daganatok, strictura stb.) a gyomor kitá-
gulásához vezethetnek (ún. „zsák-gyomor”). Az érintett állatok rönt-
genfelvételén normál helyzetű tágult gyomor látható, amelyben álta-
lában gáz, folyadék és strukturált gyomortartalom egyaránt előfordul-
hat változó arányban (7. kép). Bár a gázos gyomor emlékeztethet a
gyomor csavarodására, a kórkép krónikus jellege és a jellegezetes
fajtadiszpozíció miatt (kistestű fajták!) ritkán okoz komoly gondot a
helyzetváltozástól való differenciálás. 

Nagy a gáz?
A gyomorhelyzetváltozás radiológiai differenciáldiagnosztikája – II.
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Az előző számban az egészséges gyomor röntgenanató-
miájával foglalkoztunk. A normál kép megértése és isme-
rete segítséget ad a kórosnak tűnő klinikai esetek elbírá-
lásában is. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a két-,
három- vagy akár négyirányú leképezés sem jelent túl-
zást egy nehezebb eset megoldásában. Az első és leg-
fontosabb lépés mindig a gyomor tartalmának és anató-
miai régióinak meghatározása.

1. kép: Gyomormegterhelés kutyában. A gyomor jelentősen kitá-
gult, szemcsés tartalommal kitöltött. Hátulsó határát a nyilak jelzik.
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2. kép a,b: Gázos gyomortágulat. A jobb oldali fektetésű képen (A) a fundus, míg a bal oldali fektetésű képen (B) a pylorus tűnik gázo-
sabbnak, ami normál helyeződésű gyomrot igazol.

6. kép: Gyomorcsavarodás, jobb oldali fektetésű felvétel. A nyelő-
cső gázzal telt. A tüdőben hypovascularis rajzolat látható. A gyo-
mor üregének rekeszessé válása miatt az ún. „double bubble”
jelenség is jól megfigyelhető.

7. kép: Normál, bal oldali éhgyomri felvétel egy pylorusstenosisos
kutyáról. A nyilak a jelenősen kitágult gyomor hátsó határát mutat-
ják. A gyomorban gáz (pylorus) és folyadék (fundus) látható.

3. kép: A gyomorcsavarodás leggyakoribb
formája, amikor a pylorus a jobb oldali has -
fal mentén az óramutató járásával megegye -
ző irányban átkerül bal dorsalis pozícióba.

4-5. kép: A 180 fokos gyomorcsavarodás klasszikus röntgenképe. Bal oldali fektetésben
(B) az egységes fundustájék jelenik meg, míg jobb oldali fektetésben „Popeye karja”.


