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Az utóbbi évtizedekben jelentős fejlődésnek 
vagyunk tanúi az állatorvosi klinikai tudo-
mányok és ezen belül a belgyógyászati diag-
nosztika területén. Az előrelépés elsősorban 
a képalkotó diagnosztikai eljárások térnyerésé-
ben tükröződik, melyek közül kiemelt fon -
tosságú az ultrahang- (UH) vizsgálat, kü lönös 
tekintettel a módszer sokoldalú és gyakorla-
tias alkalmazhatóságára. Amint az a jelen 
áttekintés alábbi, bevezető soraiból is kiderül, 
az állatorvosi UH-diagnosztika – mint szá-
mos más tudományágunk – a humán szak-
terület fejlődését követi. Nem szabad azon-
ban figyelmen kívül hagyni a két tudomány-
terület közötti „kölcsönös megtermékenyítés” 
eredményeit sem, hiszen számos új diagnosz-
tikai eljárás kidolgozása/kipróbálása először 
állatokon történik. Különösen hasznos lehet 
az orvosi és az állatorvosi mun kacsoportok 
közötti együttműködés, amelyre saját példák-
kal is szolgálhatunk (Manczur et al., 2006; 
Sterczer et al. 2000).

Az ultrahangos képalkotó eljárásban az 
emberi fül számára nem érzékelhető 2–18 
MHz tartományban kelt irányított hullámo-
kat, és érzékeli ezek visszaverődését a transz-
ducer, más néven a vizsgálófej. A hullám ki-
bocsátásának és visszaverődésének időkülönb-
ségéből meghatározható minden egyes visz-

száz páciensünktől napjainkra eljutottunk az 
évi 1600–1800 UH-vizsgálatig. E nagyszámú 
beteganyag bőséges lehetőséget ad a kutatá-
sokra, és jól szolgálja a klinikai oktatást is. Az 
olvasó az alábbiakban az állatorvosi UH-
diagnosztika fejlődésének elsősorban azon 
területeibe nyerhet bepillantást, amelyek a 
leg fontosabb betegségekre vonatkoznak, és 
amelyek előrehaladásához kutatási eredmé-
nyeinkkel magunk is hozzájárultunk. A köz-
lés terjedelmi korlátainak okán minderre a 
teljesség és a nagyállatokkal (lovakkal, szar-
vasmarhákkal) kapcsolatos ismeretek taglalá-
sa nélkül kerül sor.

A kutyában, hasonlóan az emberhez, nem 
ritkák a máj és az epehólyag megbetegedései, 
amelyekről fontos diagnosztikai informáci-
ókhoz juthatunk az UH-eljárás segítségével 
a beteg állatok ellátása során (Vörös et al., 
1991). Az epehólyag betegségeiben fontos, 
hogy elhatároljuk egymástól az epehólyag 
működési (összehúzódási) elégtelenségéből, 
illetve az epevezető elzáródásából adódó kór-
képeket, amihez többek között az ultrahan-
gos térfogat-meghatározás ad segítséget 
(Ster czer et al., 1996; Sterczer et al., 2000).  Az 
elkülönítés azért lényeges, mivel a működési 
zavart gyógyszeresen, míg az elzáródást mű-
téti úton kell orvosolni (Vörös et al., 2001).

A húgykövességet illetően emberben első-
sorban a vesekövességnek és a vesehomoknak 
van jelentősége. Kutyában és macskában a 
húgykövek és a homok döntően a húgyhó-
lyagban, illetve kanokban/kandúrokban a 
húgycsőben okozhat akár közvet len életve-
szélyre utaló tüneteket. Magunk diagnoszti-
kai kritériumokat állítottunk fel a kutyák és 
macskák húgykövességének meg állapítására 
(Vörös et al., 1993; Vörös et al., 1997). 

Kutyákban kifejezetten gyakran fordul-
nak elő a gyomor-bél rendszer megbetegedései, 

mint amilyenek a fertőző és a nem fertőző 
eredetű gyomor-bél gyulladások, valamint – 
az emberben szerencsére ritka – bélbetürem-
kedés és az idegen test okozta bélelzáródás. 
Az utóbbinak leggyakoribb oka az, hogy a 
fiatal kutyák szívesen játszanak kisebb tár-
gyakkal (például kaviccsal, őszibarackmaggal), 
és ezeket apportírozás, rágcsálás közben akár 
le is nyelhetik. E betegségek ultrahangos meg-
 állapításához és egymástól való elkülöníté-
sükhöz bőséges diagnosztikai tapasztalatot 
gyűjtöttünk, és tettünk közzé közel 300 eset 
elemzése kapcsán (Manczur és Vörös, 2000).

Az elmúlt évtizedben végzett kutatásaink 
során kiemelt figyelmet szenteltünk a kutyák 
szívbetegségeinek, amelyek, ha nem is az em-
berekben tapasztalt mértékben, de kifejezet-
ten gyakoriak a belgyógyászati kórképeken 
belül (Manczur et al., 2003). E munkáink 
többségét a szív ultrahangvizsgálati módsze-
rére, az echokardiográfiára alapoztuk (Hetyey 

– Vörös, 2004). Többek között megállapítot-
tuk három hazai kutyafajta, a magyar vizsla, 
a mudi és a magyar agár élettani (fiziológiás) 
szívméreteit (Vörös et al., 2009). Ezek az 
egészséges egyedekre vonatkozó, ún. referen-
ciaadatok nemcsak a hazai gyakorló állatorvo-
sok és a kutyatenyésztők számára nyújtanak 
hasznos kiindulási támpontokat, hanem 
kül földi érdeklődésre is számot tartanak. Kü-
lönösen igaz ez a megállapítás a magyar vizs-
lára mint számos országban igen elterjedten 
tartott és kedvelt kutyafajtára. 

Az elmúlt néhány évben a figyelmünket 
egy, a képalkotó eljárások előtérbe kerülésével 
a humán kardiológiában (is) egyre inkább a 
háttérbe szoruló klasszikus diagnosztikai mód-
szer, a fonendoszkópos hallgatózás felé fordítot-
tuk. Az említett ok miatt ugyanis manapság 
nem ritka, hogy például a hallgatózással is 
felismerhető ún. innocent (ártalmatlan, azaz 

szaverő pont távolsága. Ennek alapján, és a 
visszhang erejének mérésével a készülék képet 
alkot (bővebben: URL1, URL2). 

A módszer jól alkalmazható a csonttal 
nem, vagy csak részben fedett lágy szervek 
tanulmányozására, a gáztartalmú szervek (így 
a tüdő) kivételével. Az eljárás előnye, hogy 
nem invazív (a beavatkozáshoz nincs szükség 
altatásra vagy sebészeti beavatkozásra), nem 
káros az egészségre, és a beteg számára sem 
kellemetlen. A kétdimenziós síkbeli ábrázolás 
lehetővé teszi az egyes szervek belső szerkeze-
tének részletes tanulmányozását. A módszer 
különösen alkalmas bizonyos szervek, így a 
szív, a vese és az epehólyag működés közbeni, 
funkcionális vizsgálatára a kutatómunka és a 
betegek ellátása során.

Az UH-vizsgálatokat az 1950-es évek 
elején vezették be a humánorvosi diagnoszti-
kába. Hazánkban 1968-ban kezdték meg a 
módszer használatát a szülészeti és 1971-től a 
belgyógyászati diagnosztikában. Az állatorvo-
si belgyógyászatban a nyolcvanas évek elején 
számoltak be az első külföldi UH-vizsgálatok-
ról, majd ezt követően e terület gyors fejlő-
désnek indult. Klinikánkon 1989 óta végzünk 
UH-vizsgálatokat. Azóta a műszeres diag-
nosztikai egységünket országos diagnosztikai 
centrummá fejlesztettük, és a kezdeti néhány 
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egészségkárosodással nem járó) és a patoló-
giás (kóros) szívzörejekkel járó esetek elkülö-
nítésére inkább a költséges és bonyolultabb 
műszeres vizsgálatokat veszik igénybe. Ezzel 
párhuzamosan csökken az orvostanhallgatók 
és a gyakorló orvosok diagnosztikai képessé-
ge és tapasztalata is, a szív hallgatózásos vizs-
gálatát illetően. A módszerért aggódó és fele-
lősséget érző humán kardiológus szerzők a 
jövőt és a megoldást az elektronikus fonendo-
szkópok terjedésében látják. Ezek a korszerű 
eszközök ugyanis nemcsak a hallgatózást 
segítik fokozott érzékenységükkel, hanem 
megfelelő jelátalakító eszköz (ún. A/D-kon-
ver ter) és bármely, szokásos számítógépen 
futtatható program segítségével lehetővé te-
szik a szívhangok digitális rögzítését, ismételt 
szerkesztését és grafikus ábrázolását az ún. 
digitális fonokardiográfia révén. Mindezeknek 
komoly szerepe lehet a kardiológiában, ter-
mészetesen a többi diagnosztikai eljárással 
összhangban. Az elektronikus fonendoszkó-
pok, illetve a digitális fonokardiográfia állat-
orvosi alkalmazhatóságáról napjainkig csu-
pán alig néhány közlemény olvasható. A 
módszerek ígéretes volta miatt magunk is 
tanulmányoztuk, illetve jelenleg is vizsgáljuk 
ezek hasznosságát, mégpedig a kutyák szív-
billentyű-betegségeiben gyakran kialakuló 
szívzörejek megállapíthatóságát illetően. Az 
eljárás diagnosztikai értékét az echokardiográ-
fiás leletekkel hasonlítjuk össze. Kutatásaink 
eddigi eredményeként, nemzetközileg is el-
sőként ismertettük a digitális fonokardiográ-
fiának a klinikai gyakorlatban is viszonylag 
egyszerűen kivitelezhető, a digitalizált szív-
hangok visszahallgatásával párhuzamos for-
maelemzését (Vörös et al., 2011a). Előzetes 
tapasztalataink szerint az elektronikus fonen-

doszkópok használata jól kiegészíti a hagyo-
mányos, akusztikus fonendoszkóppal való 
hallgatózást. Az utóbbihoz viszont a legtöbb 
kardiológus már hozzászokott, ráadásul az 
elektronikus változathoz megfelelő adaptáció 
szükséges, és ügyelni kell a hang-műtermékek 
(háttérzaj, a szőrzet okozta dörzsölési hangok) 
elkerülésére az utóbbi műszer fokozottabb 
hangérzékenysége miatt. Emiatt a két fonen-
doszkóp párhuzamos alkalmazását javasoljuk 
a kardiológiai betegvizsgálat során a kölcsö-
nös előnyök kihasználására, és ezáltal a hallga-
tózás diagnosztikai kapacitásának fokozására 
(Vörös et al., 2011b).

A fenti áttekintéssel remélhetőleg sikerült 
érzékeltetni a fejlődést az állatorvosi ultra-
hang-diagnosztika általunk is művelt terüle-
tein. A módszerek korszerűsödésével, a mind 
precízebb és sokoldalúbb műszerek térnyeré-
sével a határokat az állatorvoslásban is a „csil-
lagos ég”, illetve a kutatóhelyek és az állator-
vosi diagnosztikai centrumok anyagi lehető-
ségei jelentik. Ebben szerepet játszik az állatok 
tulajdonosainak növekvő igénye is kedvence-
ik minél színvonalasabb gyógyítására. Az 
utóbbiaknak kívántunk eleget tenni abban a 
munkánkban, amelyben a kedvtelésből tar-
tott vadászgörények élettani elektrokardiográ-
fiás és echokardiográfiás szív paramétereit 
hatá roztuk meg (Dudás Györki et al., 2011). 
Mindezt érzékletesen példázza egy amerikai 
klinikai szaklapban rövidesen megjelenő eset-
leírásunk egy új-zélandi fehér nyúl echokar-
diográfiával megállapított, veleszületett szív-
fejlődési rendellenességéről (Vö rös et al., 2011c).

Kulcsszavak: állatorvos, belgyógyászat, ultra-
hangvizsgálat, echokardiográfia, digitális fono-
kardiográfia
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egészségkárosodással nem járó) és a patoló-
giás (kóros) szívzörejekkel járó esetek elkülö-
nítésére inkább a költséges és bonyolultabb 
műszeres vizsgálatokat veszik igénybe. Ezzel 
párhuzamosan csökken az orvostanhallgatók 
és a gyakorló orvosok diagnosztikai képessé-
ge és tapasztalata is, a szív hallgatózásos vizs-
gálatát illetően. A módszerért aggódó és fele-
lősséget érző humán kardiológus szerzők a 
jövőt és a megoldást az elektronikus fonendo-
szkópok terjedésében látják. Ezek a korszerű 
eszközök ugyanis nemcsak a hallgatózást 
segítik fokozott érzékenységükkel, hanem 
megfelelő jelátalakító eszköz (ún. A/D-kon-
ver ter) és bármely, szokásos számítógépen 
futtatható program segítségével lehetővé te-
szik a szívhangok digitális rögzítését, ismételt 
szerkesztését és grafikus ábrázolását az ún. 
digitális fonokardiográfia révén. Mindezeknek 
komoly szerepe lehet a kardiológiában, ter-
mészetesen a többi diagnosztikai eljárással 
összhangban. Az elektronikus fonendoszkó-
pok, illetve a digitális fonokardiográfia állat-
orvosi alkalmazhatóságáról napjainkig csu-
pán alig néhány közlemény olvasható. A 
módszerek ígéretes volta miatt magunk is 
tanulmányoztuk, illetve jelenleg is vizsgáljuk 
ezek hasznosságát, mégpedig a kutyák szív-
billentyű-betegségeiben gyakran kialakuló 
szívzörejek megállapíthatóságát illetően. Az 
eljárás diagnosztikai értékét az echokardiográ-
fiás leletekkel hasonlítjuk össze. Kutatásaink 
eddigi eredményeként, nemzetközileg is el-
sőként ismertettük a digitális fonokardiográ-
fiának a klinikai gyakorlatban is viszonylag 
egyszerűen kivitelezhető, a digitalizált szív-
hangok visszahallgatásával párhuzamos for-
maelemzését (Vörös et al., 2011a). Előzetes 
tapasztalataink szerint az elektronikus fonen-

doszkópok használata jól kiegészíti a hagyo-
mányos, akusztikus fonendoszkóppal való 
hallgatózást. Az utóbbihoz viszont a legtöbb 
kardiológus már hozzászokott, ráadásul az 
elektronikus változathoz megfelelő adaptáció 
szükséges, és ügyelni kell a hang-műtermékek 
(háttérzaj, a szőrzet okozta dörzsölési hangok) 
elkerülésére az utóbbi műszer fokozottabb 
hangérzékenysége miatt. Emiatt a két fonen-
doszkóp párhuzamos alkalmazását javasoljuk 
a kardiológiai betegvizsgálat során a kölcsö-
nös előnyök kihasználására, és ezáltal a hallga-
tózás diagnosztikai kapacitásának fokozására 
(Vörös et al., 2011b).

A fenti áttekintéssel remélhetőleg sikerült 
érzékeltetni a fejlődést az állatorvosi ultra-
hang-diagnosztika általunk is művelt terüle-
tein. A módszerek korszerűsödésével, a mind 
precízebb és sokoldalúbb műszerek térnyeré-
sével a határokat az állatorvoslásban is a „csil-
lagos ég”, illetve a kutatóhelyek és az állator-
vosi diagnosztikai centrumok anyagi lehető-
ségei jelentik. Ebben szerepet játszik az állatok 
tulajdonosainak növekvő igénye is kedvence-
ik minél színvonalasabb gyógyítására. Az 
utóbbiaknak kívántunk eleget tenni abban a 
munkánkban, amelyben a kedvtelésből tar-
tott vadászgörények élettani elektrokardiográ-
fiás és echokardiográfiás szív paramétereit 
hatá roztuk meg (Dudás Györki et al., 2011). 
Mindezt érzékletesen példázza egy amerikai 
klinikai szaklapban rövidesen megjelenő eset-
leírásunk egy új-zélandi fehér nyúl echokar-
diográfiával megállapított, veleszületett szív-
fejlődési rendellenességéről (Vö rös et al., 2011c).
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Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika  

Az asszisztált reprodukciós technikák (ART) 
csoportjába tartozó eljárásokat – emberben 
és állatban egyaránt – a szaporodás, elsősor-
ban a termékenyülés létrejöttének támogatá-
sára használják. Az ART csoportjába tartoz-
nak – többek között – a következő eljárások: 
mesterséges termékenyítés, embrióátültetés, 
a nemi ciklus szinkronizálása és időzített ter-
mékenyítés, az ivarsejtek és embriók fagyasz-
tása, in vitro megtermékenyítés (lombikbébi-
prog ram), a sperma termékenyítőképességét 
javító módszerek, ivardeterminált sperma 
előállítása, mikromanipulációs technikák, 
például embrióbiopszia, beágyazódás előtti 
(preimplantációs) genetikai diagnózis, ivar-
meghatározás, mikroinszeminációs eljárások. 
A klónozott és a génmódosított állatok létre-
hozását általában nem tekintik ART-nak. 
Ezek a módszerek az állattenyésztési biotech-
nológia eszköztárába tartoznak ugyan, de 

programba, tehát az eljárást nem gyógykeze-
lési célból, hanem a szaporaság növelése és a 
minél több utód megszületése érdekében 
alkalmazzák. 

2.) Embernél viszont az ART célja, hogy 
a meddő házaspárokat gyermekáldáshoz se-
gítsék. Ezért csak olyan esetekben alkalmaz-
zák, amikor a házaspár nő vagy férfi tagjánál, 
esetenként mindkettőnél csökkent reproduk-
ciót vagy meddőséget diagnosztizálnak. En-
nek megfelelően emberben az AR és az ART 
alkalmazásának célja a részleges vagy teljes 
meddőség gyógykezelése.

Különleges helyet foglalhatnak el a jövő-
ben a kisállatok (elsősorban kutya), amelyek-
nél az ART alkalmazására sor kerülhet egy-
részt azért, hogy egy kiváló genetikai tulajdon-
ságú szülőpártól minél több utód szülessen, 
ugyanakkor az emberhez hasonlóan a csök-
kent reprodukciós képesség vagy teljes meddő-
ség gyógykezelése céljából is igénybe vehető.

Magyarországon a gyakorlatba bevezete-
tett első ART a mesterséges termékenyítés 
(MT) volt, amelynek révén a genetikailag 
érté kes apaállatoktól az életük során várható 
utódok számát sikerült megsokszorozni. A 
természetes pároztatással szemben a MT 
további fontos előnye, hogy a fertőző betegsé-
gek átvitelét megakadályozza. A lehetőségek 
határait jelentősen kiterjeszti, ha a MT-t össze-
kapcsoljuk a spermafagyasztással. A MT-nek 
legnagyobb jelentősége a szarvasmarha-te-
nyésztésben van, ahol az 1950-es évektől kez-
dődően alkalmazzák. Az első sikeres MT-t 
kutyában Lazzaro Spallanzani olasz lelkész és 
élettanász végezte 1785-ben. A kisállattenyész-
tők és az állatorvosok érdeklődése azonban 
csak kétszáz évvel később, az 1980-as évek 
második felétől élénkült meg a módszer iránt. 
A sperma 5 oC-ra hűtésével és/vagy mélyhű-
tésével (-196 oC) a sperma vétele a felhaszná-

lástól térben és időben szétválasztható. A 
sza porítóanyag 5 oC-ra hűtve kb. négy napig 
életképes, fagyasztással viszont (-196 oC hő-
mérsékleten, folyékony nitrogénben tárolva)  
gyakorlatilag korlátlan ideig eltartható, és 
akár kontinensek között is szállítható. A hím 
szaporítóanyag fagyasztva tárolása kiemelke-
dő jelentőségű a biológiai változatosság és a 
nagy genetikai értékű vérvonalak fenntartása 
szempontjából, valamint meddőségi problé-
mák gyógykezelése, GMO-modell- és labora-
tóriumi állatokból történő génbankok létre-
hozása, továbbá egyes betegségek kutatása 
so rán. A fagyasztott sperma eredményes, 
ha  tékony felhasználásának több más állatfaj-
hoz hasonlóan kutyában is előfeltétele, hogy 
a felolvasztott spermát közvetlenül a méh 
üregébe juttassák. Ez kutyánál a női nemi 
szervek sajátos anatómiai struktúrája miatt 
(a juhhoz hasonlóan) nem könnyű feladat, 
ezért itt a hagyományos katéterezési technika 
nem alkalmazható. Kezdetben hosszú éveken 
keresztül egyedüli megoldás a sperma műté-
ti úton történő behelyezése volt. Ma már 
azonban a világ több országában a véres úton 
történő termékenyítést az állatvédelmi törvé-
nyek tiltják, és több szakmai érv is szól ellene 
(altatási kockázat, esetleges műtéti szövődmé-
nyek stb.). Napjainkban a kutya nem sebészi 
termékenyítésére két megoldás kínálkozik: 
egyiknél egy speciális fém termékenyítő ka-
tétert használnak (norvég katéter), a másiknál 
endoszkóppal segítik a termékenyítő katéter 
bevezetését.   

A MT-i technológia szerves része a gyűjtött 
sperma felhasználás előtti minőségi bírálata. 
Klinikai körülmények között végzett rutin 
bí rálatkor ellenőrizni kell a spermiumok szá-
mát (koncentráció), az ondósejtek morfoló-
giáját, valamint az ondósejtek egyedi és tö-
megmozgását (több sejt együttes örvénylő/

alkalmazásuk elsődleges célja genetikailag 
módosított szervezet (GMO) létrehozása. 
Meg jegyzendő azonban, hogy a GMO-állat 
létrehozása során ART alkalmazására is sor 
kerülhet. 

Az embernél és az állatoknál (különösen 
a háziállatokban és a főemlősökben) alkalma-
zott asszisztált reprodukciós módszerek tech-
nikailag nagyon hasonlóak, bár indikáció 
szempontjából lényegesen különböznek:

1.) Háziállatokban az ART-t azért alkal-
mazzák, hogy a genetikailag értékes egyedek-
től lényegesen több utódot nyerjünk, mint 
amennyi természetes körülmények között 
életük során tőlük várható. Az ART az utókor 
számára megóvandó őshonos és veszélyezte-
tett állatok megmentésében és fenntartásában 
is kulcsszerepet tölthet be. 

Állatoknál szaporodási szempontból telje-
sen egészséges egyedek kerülnek be az ART-




