
KAMARAI ÁLLATORVOS 2014/312

S Z A K M A I  K Ö Z L E M É N Y E K

Bárium-szulfát

A kémiailag tiszta bárium-szulfát vízben nem
oldódó, fehér, kristályos szerkezetű por (1.
kép). Érdekes módon nem az orvosi felhasz-
nálás e vegyület alkalmazásának legfonto-
sabb területe: a világon ma előállított bárium-
szulfát 80%-át olajkutak fúrásánál használják
a fúrófolyadék sűrűségének növeléséhez. 

Ezen túl felhasználják a festészetben fehér
festékek előállításához, a papírgyártásban fo -
tó papírok fényesítéséhez, a pirotechnikában
(látványos zöld színnel ég) és az ipar sok
más területén. A bárium-szulfát vízben való
oldhatatlansága miatt nem mérgező, de a
bárium más, vízoldékony sói a szervezetbe

jutva toxikus hatással bírnak. Ennek jelentő-
ségére az ún. Celobar-botrány hívta fel a
világ figyelmét. Brazíliában 2003-ban egy or -
vosi kontrasztanyagokat gyártó cég a BaSO4
készítményét az olcsóbb BaCO3-ból próbálta
„házilag” előállítani. A Celobar néven forga-
lomba hozott termék a bárium-szulfát mellett
BaCO3-ot és más bárium sókat is tartalma-
zott, ami kilenc ember halálát okozta. 

Az orvoslásban a BaSO4-ot rendkívül jó
sugárfogó tulajdonsága miatt peroralis kont-
rasztanyagként használják radiológiai vizsgá-
latokhoz. Leggyakrabban szuszpenzió, vízol -
dékony por vagy paszta formájában érhető el
(2. kép). A vízoldékonyságot különféle ada-
lékanyagok hozzáadásával biztosítják. Enél -
kül a kémiailag tiszta bárium-szulfát kevésbé
alkalmas orvosi vizsgálatokra, mert a bélcsa-
tornában csapadékot képezhet, így az egyen -
letes kontrasztfestődés nem biztosított. A
szuszpenzió a gyártó által beállított koncent-
rációval rendelkezik, ami általában 30-60%
(30-60 mg/100 ml) körül van. A gyomor és a
vékonybelek passzázszavarainak vizsgálatá-
hoz (upper gastrointestinal study) általában
ezt a kiszerelést használják (3. kép). A colon
feltöltéséhez esetenként ennél töményebb
készítményt is használnak (4. kép). A bárium
paszta a nyelőcső vizsgálatát szolgálja, mivel
a benne lévő speciális adalékanyagok (pl.
karboxi-metilcellulóz) miatt sűrűbb és jobban
tapad a nyálkahártyához (5. kép). Az állator-
voslásban estenként szokás konzervtáppal
elkeverni a bárium-szulfátot, amelynek az a

haszna, hogy így az állatok egy része kény-
szeretetés (és az ezzel járó stressz) nélkül
hajlandó lenyelni a kontrasztanyagot. További
előnye, hogy a szilárd eleség útját jobban
tükrözi, mint a szuszpenzió. Emiatt főként a
nyelőcső vizsgálatára használjuk. 

Bár a bárium-szulfát nem toxikus anyag,
használata során előfordulhatnak kompliká-
ciók. Nyelési zavarokkal küzdő páciensekben
a kontrasztanyag a légutakba juthat (6. kép).
Innen a bárium-szulfát nagyobb része köhö-
géssel távozik, a légutak falához tapadt részt
a csillós hengerhám aktív mozgással távolítja
el a gége irányába. Az alveolusokig lejutott
kontrasztanyagot az alveolaris macrophagok
phagocytálják, majd elszállítják a regionális
nyirokcsomókba, ahol gyakran még hóna-
pokkal később is jól látható (7. kép).

A bárium-szulfát használatának egyetlen
lényeges kontraindikációja az emésztőcső
folytonossághiányának gyanúja. Repedés,
arrodáció, perforáció esetén a bárium-szulfát
kijuthat a testüregekbe és a serosán kémiai
irritációt okozhat (8-9. kép). A kijutott bárium
mennyisége általában arányos a következ-
mények súlyosságával. A hatásmechaniz-
mus tekintetében megállapították, hogy a
BaSO4 szinergista módon fokozza a béltarta-
lom által kiváltott bakteriális peritonitist.
Kísérletes körülmények között sem a has-
üregbe juttatott bárium-szulfát, sem a béltar-
talom önmagában nem okozott olyan súlyos
gyulladást, mint a kettő keveréke. A bárium
testidegen anyagként akut peritonitist indu-
kál, amely jelentős exudatioval, hypovolae mi -
ával, hypoproteinaemiával és shock kialaku-
lásával jár. A gyors, fibrindús exsudatio miatt
a serosa felszínekhez pár óra alatt szinte eltá-
volíthatatlanul odatapad, ami további adhézi-
ók és granulómák kialakulását okozza.
Emiatt, bárium peritonitis esetén rendkívül
lényeges a keringés stabilizálása és ezt köve-
tően a sürgős exploratív laparotomia. Azon -
nal elvégzett műtét esetén a gyógyulási esély
relatíve jó lehet. A gyors diagnózishoz a has -
űri punktátum citológiai vizsgálata igen érté-
kes segítséget adhat, mert gyakran már
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2. kép: A bárium-szulfát gyakoribb kiszerelési formái: A - nyelőcső
paszta, B - szuszpenzió 

3. kép: Kontrasztanyag a gyomorban és a vékonybelekben (upper
gastrointestinal study). Normál lelet.

1. kép: A kémiailag tiszta bárium-szulfát
vízben nem oldódó fehér kristályos por.
Ebben a formában kontrasztos vizsgálatok-
hoz kevésbé alkalmas, mert az emésztőcső-
ben csapadékot képezhet.
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akkor is láthatók a phagocytált bárium kristá-
lyok a granulocytákban, amikor a röntgenfel-
vételen a szivárgás még nem jelenik meg
egyértelműen! Kísérletes körülmények között
bélmetszés során a metszésvonalra helye-
zett, majd letörölt steril bárium-szulfát nem

okozott bizonyítható sebgyógyulási zavart. A
fenti következmények miatt az emésztőcső
perforációjának gyanúja esetén javasolt ala-
csony ozmolalitású jódos kontrasztanyag
használata. A bárium-szulfát alkalmazásának
más, lényeges mellékhatása, s így kontra in -

di kációja sincsen. Egyesek feltételezik ads -
tringens hatását, ami hasmenéses pácien-
sekben még jótékony is lehet. Tény, hogy
bárium-szulfát alkalmazása után arra érzé-
keny egyedekben gyakrabban alakulhat ki
obstipatio.

8. kép: Gyomorperforáció macskában. A hasüregben szabadon
látható a kiszivárgott kontrasztanyag.

9. kép: A 8. képen látható macska hasüregének intraoperatív képe.
A szétkenődött kontraszt eltávolíthatatlan csapadékot képez a serosán.

4. kép: A colon vizsgálata bárium-szulfát és levegő együttes alkal-
mazásával macskában. A gázosan telt vastagbél nyálkahártyáján a
kontrasztanyag látványos bevonatot képez. Fiziológiás lelet.

5. kép: A nyelőcső bárium-pasztával készült kontrasztos vizsgálata.
A mucosához tapadó kontraszt látványosan kirajzolja a hosszanti
nyálkahártya-redőket

6. kép: Kényszeretetés következtében kialakult légúti aspiráció ku -
tyában. A kontrasztanyag a jobb medialis lebenyhörgőben látható
(fekete nyíl). A fehér nyíl a kórosan kitágult nyelőcsövet jelöli.

7. kép: A 6. képen látható kutya hónapokkal későbbi felvétele. A
kontrasztanyag a hörgőkből eltűnt, már csak az alveolusokban ill.
a regionális nyirokcsomókban (nyíl) látható.


