
Rekeszsérvek

A rekeszsérv a hasi szervek mellkasba történő előesését 
jelenti a rekeszizom szerzett vagy veleszületett defektusán 
keresztül. Kisállatokban a rekeszsérvek veleszületett és trau-
más formája fordul elő leggyakrabban.

Traumás rekeszsérv
A traumás rekeszsérvek kialakulását általában tompa hasi 
traumák idézik elő. A megnövekedett hasűri nyomás hatásá-
ra, ha a gégerés nyitott, a rekesz pars muscularisa átszakad 
és a hasűri szervek a mellkasba kerülnek. A leggyakrabban a 
máj, a vékonybelek, a gyomor és a lép herniálódik (ebben a 
gyakorisági sorrendben). Friss esetben nem ritkán más trau-
mára utaló jeleket is láthatunk (bordatörés, mellűri vérzés, 
esetleg légmell). A traumás rekeszsérvek röntgenvizsgálata 
során három fő kérdésre kell választ keresnünk:

1. Láthatók-e hasi szervek a mellkasban? 
A hasi szervek közül a gázzal telt vékonybelek ismerhetők 
fel legkönnyebben jellegzetes alakjuk és denzitásuk mi-
att (1-2. kép). A gyomor akkor látható jól, ha jellegzetes 
gyomortartalom, vagy közepes mennyiségű gáz találha-
tó benne (3. kép). Előfordulhat, hogy a dyslocalt gyomor 

strangulálódik és a levegő nem képes távozni, ami súlyos 
tympaniát okozhat. Mindez a tüdő kompressziója miatt te-
rápiás konzekvenciával is bír (azonnali gyomorszondázás!). 
Az extrém gázos gyomrot a vékony fal miatt gyakran ne-
héz észrevenni (4. kép). Ilyen esetben kontrasztnyeletéssel 
igazolható a gyanú (0,5 ml/kg bárium-szulfát szuszpenzió) 
(5. kép). Traumás mellkasban létrejöhet az ún. „pocke-
ting”, azaz kisfokú légmell és a mellűri folyadék keveredése
kapcsán radiolucens kompartmentek alakulhatnak ki, 
amelyek gázos belek látványát utánozhatják (6. kép). A 
megoldáshoz gyakran ultrahangvizsgálat, a folyadék leszí-
vását követő ismételt röntgen, kontrasztos röntgen, eset-
leg CT vizsgálat segít hozzá.

A lép és a máj lágyszöveti árnyékot adó képletként azo-
nosítható, de inkább csak gyanítható általában a ventra-
lis regioban. Ha kicsi a sérvkapu, előfordulhat, hogy csak 
egy májlebenyrészlet esik elő, ami egyúttal tamponálja is 
a sérvkaput (7. kép). Az ilyen eseteket gyakran nehéz di-
agnosztizálni, mert a tünetek enyhék, a képalkotás sem 
egyértelmű. Krónikussá váló esetekben is kialakulhat 
mellűri folyadékgyülem, az előesett lebenyből és/vagy a 
v. cava kompressziójából származó transudatum követ-
keztében.

A rekesz sérülésének oldalisága DV/VD felvétel alapján 
általában könnyen eldönthető (2. kép). Irodalmi források-
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1. kép. Oldalirányú felvétel autóbalesetes macska mellkasáról. A 
mellkas homogén lefedettsége mellett néhány izolált gázos vé-
konybélkacs is feltűnik a szív vetületében. 

2. kép. Az 1. képen látható macska VD felvétele, ami egyértel-
műsíti a jobb oldali rekeszsérvet. A teljes jobb mellkasfelet lágy-
szövet árnyék tölti ki, a rekeszvonal nem követhető. 



ban ellentmondásos adatok találhatók arról, hogy a jobb 
vagy a bal oldali sérv a gyakoribb, bár műtéttani jelentő-
séggel ez a paraméter nem bír (a feltárás általában medián 
laparotomiából történik.)

2. Látható-e a rekeszvonal? 
A rekeszvonal röntgenanatómiájáról a korábbi cikkben 
említést tettünk. Ha a rekeszvonal nem követhető, az nem 
feltétlen jelent rekeszsérvet, gyakran látható ez a jel mellűri 
folyadékgyülemek esetén is. Friss traumás esetben, ami-
kor a mellüregben vér, véres savó halmozódik fel, gyak-
ran komoly nehézséget okoz, hogy megerősítsük vagy 
kizárjuk a rekeszsérv egyidejű jelenlétét. Ilyenkor meg le-
het próbálkozni a folyadék leszívásával és ismételt felvé-
telekkel vagy kontrasztozással. Jódos kontraszt elvileg a 
has- vagy mellüregbe is juttatható (pozitív kontrasztos pe-
ritoneo-/pleurographia), de körülményességük miatt ezen 

módszerek nem terjedtek el. A rekesznek fekvő pulmona-
lis és mellűri terimék ugyancsak utánozhatják a rekeszsérv 
megjelenését, amely kérdés gyakran csak CT vizsgálattal 
dönthető el (8-9. kép).

3. Normális-e a hasűri szervek anatómiája? 
Ha a mellüregben nagy a „káosz”, a rekeszvonal nem 
egyértelmű, akkor gyakran ez a legfontosabb jel. Súlyos 
rekeszsérv során teljesen kiürülhet a hasüreg, nem találjuk 
meg a hasi szerveket (főként gyomor, lép, máj) a rájuk jel-
lemező lokalizációban és megjelenéssel (10. kép). 

A traumás rekeszsérv nem feltétlen jár klinikai tünetek-
kel, így gyakran rejtve marad, krónikussá válik. Előfordul, 
hogy középkorú vagy idős állatokon – amelyeknek „elő-
élete” a tulajdonos által ismert – találkozunk rekeszsérvvel. 
Ez esetben a congenitalis forma sem zárható ki teljes bi-
zonyossággal. 
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5. kép. A 3. képen látható esetben a diagnózis megerősítésre 
néhány ml bárium-szulfátot adtunk szájon át, ami jól kirajzolja a 
gyomor nyálkahártyáját.

6. kép. Friss traumás mellkas kutyában. A rekeszvonal nem kö-
vethető, a mellkas területén radiolucens foltok láthatóak, ame-
lyek eredete lehet a mellűri vér és levegő keveredése (pocketing), 
de akár rekeszsérv is. 

3. kép. Jellegzetes szemcsés tartalma alapján könnyű azonosí-
tani a herniálódott gyomrot, amelynek helyzete megváltozott, a 
mellkas ventralis harmadában látható.

4. kép. A natív oldalirányú felvételen első látásra nehezen ész-
revehető a gázzal telt, felfúvódott gyomor. A rekesz vonalán sem 
látható egyértelmű folytonossághiány.
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9. kép. A 8. képen lévő kutya kontrasztos CT felvételén látható, 
hogy a mellkasban lévő képlet közös keringésű a májjal, azaz egy 
régi keletű rekeszsérvet igazol.

10. kép. Traumás rekeszsérv kistestű kutyában. A mellüregben 
a vékonybelek a mellkasbejáratig előrecsúsztak és a caecum is 
megjelenik. A has alakja jellegzetesen lapos, „kiürült”. 

7. kép. Alig észrevehető a rekeszvonal előboltosulása a csillaggal 
jelölt helyen. Az interlobaris fissura megvastagodása (nyíl) kisfokú 
mellűri folyadékgyülemet valószínűsít. A műtéti feltárás rekesz-
sérvet, és egy májlebeny részleges előesését igazolta.

8. kép. Nyolc éves kutya mellkasi felvételei. Az előzményben 
trauma nem szerepelt. A jobb caudalis lebenyben lévő terime (*) 
alapján felmerült a tüdődaganat gyanúja. 


