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A garat-gégetájék röntgenvizsgálatára kisállatokban meglehetősen
gyakran kerül sor. A főbb indikációk közé tartozik a tájék duzzanata,
alaki deformitása, a tájékot ért trauma (elsősorban harapás), felső
légúti szűkületre utaló légzési zörejek (stertor), dyspnoe, nyálzás,
öklendezés, nyelési zavarok, valamint idegen test feltételezett jelenlé-
te. A garat-gégetájékról általában a laterolateralis irányú röntgenfel-
vétel az informatívabb, mivel a VD beállítás esetén a gerinc a közép-
vonali képletek megítélését jelentősen megnehezíti. Ha analóg filmki-
dolgozást használunk, érdemes a kontraszt fokozása érdekében a
mAs értéket kicsit magasabban hagyni és alacsonyabb kV-ot hasz-
nálni. Fontos, hogy az állat nyakát ne nyújtsuk túl, és ne is szegjük be
nagyon, mert ez torzíthatja az anatómiát. Ugyancsak lényeges a
rotációmentesség: különösen a lágyszöveti képletek vastagságát
nehéz megítélni egy elfordult beállítású képen. A rotáció foka ellen -
őrizhető, ha megnézzük, hogy a mandibula ágai mennyire vetülnek
egymásra. A tájék légtartalmú képletei rendkívül jó kontrasztot szol-
gáltatnak számos struktúra megjelenítéséhez. A garat-gégetájék
megjelenését befolyásolhatja, ha az állat az expozíció pillanatában
éppen nyel, emiatt kétes megítélésű elváltozásokat megismételt fel-
vételekkel tehetünk egyértelművé.

A röntgenfelvételen felismerhető főbb anatómiai képleteket az 1. kép
mutatja. A lágy szájpad a garatot oro- és nasopharynxra osztja.
Normál esetben mindkét régió légsávja szabad és egyenletes
tágasságú. A lágy szájpad vékony, kivéve brachycephal kutyákban,
amelyeknél egészen vaskos is lehet (ld. később). A lágy szájpad
caudalis vége általában röviden érintkezik az epiglottissal, amely íve-
sen előrehajló képlet formájában jelenik meg. Az epiglottis tövéhez
közel egy markáns, karika- vagy pontszerű csontárnyék tűnik fel, a
basihyoideum, amely a nyelvcsontok közül az egyetlen páratlan
csont. Kifejezett radiodenz árnyéka abból fakad, hogy a kazettára
merőlegesen helyeződik, így relatíve nagy a rétegvastagsága a többi,
páros nyelvcsonthoz képest. A gégefőtől caudalisan a gége légtartó

ürege tűnik fel. A falát alkotó porcok közül a gyűrűporc caudalis
lemeze jelenik meg a leglátványosabban, egyenes lemez formájá-
ban. A cranialisan helyeződő pajzsporc időnként ugyancsak látható.
A kannaporcok – méretük és lágyszöveti fedettségük miatt – leg-
többször nehezen azonosíthatóak. A gégétől dorsalisan az egységes
laryngopharynx ürege elvékonyodva a recessus piriformisba megy
át, amely a nyelőcső cranialis sphincteréhez vezet. Az izomgyűrű (m.
cricopharyngeus) gyakran önállóan is megjelenik, mint négyzetes
alakú lágyszöveti képlet – különösen, ha a mögöttes szakaszon a
nyelőcsőben gáz található.

Gyakoribb elváltozások
A nyaktájékon leggyakrabban harapás eredetű traumás sérülésekkel
találkozunk (2. kép). A szöveti roncsolódás mértéke igen eltérő lehet.
A röntgenfelvételen általában lágyszöveti duzzanatot és a szövetek
között levegőgyülemet láthatunk. Lényeges kérdés, hogy a levegő a
bőr sérülésen keresztül, vagy a légutak folytonossághiányán át jutott
be. Sajnos, ez általában nem egyértelmű. Légúti sérülést a légutak
anatómiájának látványos deformálódása esetén feltételezhetünk. A
nyelőcső és a garat sérülését jódos kontrasztanyag nyeletésével elle-
nőrizhetjük (3. kép). Bárium-szulfátot ez esetben nem szabad alkal-
mazni! A levegő a fasciák mentén gyakran a mediastinumba is beter-
jed (pneu momediastinum). Mind a nyelőcső, mind a légcső esetén a
folytonossághiányt teljes bizonyossággal csak a száloptikás vizsgá-
lat tud ja kizárni.

Szintén traumás eredetű a nyelvcsontok törése (4. kép), amelynek
felismerése büszke pillanatokat okozhat az állatorvosnak. 

A nasopharyngealis polip a garat hátsó falából vagy a középfülből
kiinduló kötőszövetproliferáció. Utóbbi esetben az Eustach-kürtön
keresztül a garat felé tör utat magának (más esetben a külső hallójá-
rat felé is nőhet). Főként macskákban fordul elő. Előrehaladott eset-
ben a nasopharynx légsávját kitöltő lágyszöveti képlet utalhat jelenlé-
tére (5. kép). 

A garat-gége tájékon kialakult terimék rendkívül eltérő oktanúak
lehetnek (pl. nyirokcsomó-duzzanat, neoplasma, nyálcysta, hema to -
ma, tályog stb.) (6. kép). A térfoglalás etiológiájára vonatkozóan a
röntgen csak ritkán tud specifikus információt szolgáltatni. 

A lágy szájpad elongációja brachcyephal fajtákban gyakori. Az
elongált lágy szájpad gyakran ödémás, duzzadt, és szinte teljesen
kitöltheti a teljes laryngopharynxot (7. kép), ami obstruktív felső lég-
úti tüneteket okozhat. Ugyanezen fajtákban előfordul a gége
collapsusa is, amely azonban az oldalirányú lapítottság miatt a LL fel-
vételen nem diagnosztizálható, csak a VD-n (szerencsés esetben).

A garat-, ill. gégetájékon elakadt idegen testek közül a fémes és a
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1. kép: A felső nyaki régió oldalirányú felvétele. 1 – lágy szájpad,
2 – nasopharynx, 3 – oropharynx, 4 – epiglottis, 5 – basihyoideum,
6 – páros nyelvcsontok, 7 – gyűrűporc, 8 – pajzsporc, 9 – recessus
piriformis, 10 – a nyelőcső cranialis sphinctere, 11 – nyelvgyök

2. kép: Harapott nyaki sérülés egy pumiban. A szövetekben jelen-
tős mennyiségű gázárnyék látható, amely a mediastinumban is
megjelenik (pneumomediastinum). A pajzsporc (1) és a gyűrűporc
(2) szeparálódása a gége nagyfokú roncsolódást sejteti. 
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csontos képletek azonosítására van esély. A csontdenzitású árnyék
felismerése általában nem nehéz, kivéve, ha megjelenése és helye-
ződése alapján nyelvcsontnak gondoljuk (8. kép). Fémes képletek
közül a drót ill. a varrótű szokott előfordulni. Ritkán az idegen test fel-
kerülhet a nasopharynxba is (9. kép).

A gégeporcok meszesedése nagy egyedi varianciát mutat és az
életkor előrehaladtával egyre gyakoribb. Az epiglottisban gyakran cso -
mókban rakódik le a mész, míg a többi porcban egyenletesen (10.
kép). A jelenségnek nincs kóros vonatkozása. Más meszes képletek
megjelenése minden esetben kóros, így további vizsgálatot igényel.

7. kép: Elongált lágy szájpad egy buldogban. A lágy szájpad (kék
nyíl) jelentősen ráfekszik az epiglottisra (fehér nyíl) és kitölti a ga -
rat üreget.

8. kép: Elakadt csontos idegen test (baromfi villacsontja, furcula)
a garatban. A csontos képletek könnyen összekeverhetők a nyelv-
csontokkal.

5. kép: Nasopharyngealis polyp macskában. A nasopharynx
ürege lágyszöveti árnyékot adó képlettel kitöltött.

6. kép: Retropharyngealis tályog kutyában. A gerinc és a gége
közötti lágyszöveti régió kiszélesedett.

3. kép: A 2. képen látható állat jódos kontrasztos nyeletés után. A
kontrasztanyag a sphincteren (sp) keresztül a nyelőcsőbe (oe) jut,
ami intaktnak bizonyul, de a jód megjelenése a szövetek között
(nyilak) a garat folytonossághiányát igazolja.

4. kép: Nyelvcsonttörés kutyában. A nyíl az egyik páros nyelvcsont
(epihyoid) törését mutatja. Emellett a naso- és oropharynx ürege
sem felkereshető. Az állat légcsövében endotrachealis tubus lát-
ható.
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9. kép: Idegen test (csirkecsont) a nasopharynxban. A nyíl a lágy
szájpad felett helyeződő csontos árnyékra mutat.

10. kép: Meszesedés az epiglottisban. A gégefő árnyékának meg-
felelően apró meszes árnyékok figyelhetőek meg (nyíl). Az elválto-
zásnak általában nincs klinikai jelentősége.


