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BEVEZETÉS – A felmérés célja az volt, hogy megállapít-
sák a natív hasi vizsgálat és az irrigoszkópia diagnosztikus
értékét a Hirschsprung-betegség kórismézésében, vala-
mint azt, hogy milyen mértékben segíti elô a diagnózis
pontosságát a röntgenvizsgálat és az anorectalis mano-
metria együttes alkalmazása.
BETEGEK ÉS MÓDSZEREK – A szerzôk a Pécsi Tudo-
mányegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekkli-
nikáján, az 1989 és 1999 közötti idôszakban Hirschsprung-
betegség miatt vizsgált és kezelt 62 beteg adatait analizál-
ják retrospektív úton. Áttekintik a vizsgálati eredménye-
ket, kiemelve a röntgenvizsgálatok, valamint az anorectalis
manometria alkalmazása által elért diagnosztikus eredmé-
nyeket.
EREDMÉNYEK – A 62 beteg közül 20-nál fordult elô há-
nyás, akik újszülöttek, illetve csecsemôk voltak. Székreke-
dés 28 beteg kórtörténetében szerepelt, amely 11-nél has-
menéssel váltakozott. Enterocolitis hét betegnél fordult
elô. A has natív vizsgálatát 36, az irrigoszkópiát 57 bete-
gen végezték el. Az utóbbi vizsgálat validitása 95%, szen-
zitivitása 98%, specificitása 67%, a pozitív prediktív érték
96% volt. Az anorectalis manometria az irrigoszkópiával ér-
tékelt mindkét álnegatív esetben pozitív volt, a két
álpozitív esetbôl pedig egyben negatív eredményt adott.
A 62 beteg közül 54-et operáltak meg. Összesen 71 mûtét
történt, amelyek közül 56 végleges megoldás volt. Szövet-
tani vizsgálatra 62 esetben került sor.
KÖVETKEZTETÉS – A Hirschsprung-betegség diagnoszti-
kájában a kontrasztanyaggal végzett röntgenvizsgálat ér-
zékeny módszer, és jó a találati pontossága. A tökélete-
sebb pontosság érdekében célszerû kiegészíteni anorec-
talis manometriával.

Hirschsprung-betegség, irrigoszkópia,
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Value of radiological examinations in the diagnosis
of Hirschsprung's disease
INTRODUCTION – The aim of our study is to evaluate the
clinical value the abdominal plain film and barium enema in
diagnosing Hirschsprung’s disease and to demonstrate the
usefulness of  the combination the x-ray examination and
the anorectal manometry in the diagnosis.
PATIENTS AND METHODS – Sixty-two patients of
Hirschsprung's diseases were admitted and treated between
1989 and 1999 in the Pediatric Department of  Medical
School of Pécs. These cases were studied and analyzed by
the authors, retrospectively. The results and outcomes were
studied and the importance of x-ray examinations and
anorectal manometry in the diagnosis was emphasised. 
RESULTS – Vomiting occured in 20 of 62 patients
(neonates), obstipation was documented in 28 patients,
diarrhoea was the leading symptom in 11 cases and
enterocolitis was seen in 7 patients. Thirty-six patients
were examined by abdominal x-ray and 57 patients
underwent barium enema. Validity of 95%, sensitivity of
98%, specificity of 67% was obtained with these
examinations. The positive predictive value was 96.0. The
anorectal manometry was positive in two cases with false
negative barium enema. Barium enema gave two was false
positive results, in one of these cases manometry was
negative. 71 surgical operation was performed in 54
patients, 56 operation was successful. Histopathological
examination was done in 62 cases.
CONCLUSION – Abdominal x-ray examination together
with the use of contrast material is shown to be a reliable
and sensitive method in diagnosing Hirschsprung's
disease. However, anorectal manometry examination
increases the accuracy of the diagnosis and it is
recommended as a complementary study.

Hirschsprung's disease, barium enema,
anorectal manometry
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A
Hirschsprung-betegség (megacolon conge-

nitum) viszonylag ritka kórkép. Mahboubi és

Schnaufer1 közlése szerint, minden 5000 szü-

lésre jut egy ilyen beteg. Klinikánkon is évente leg-

alább öt új esetet ismerünk fel. Ezek a betegek még

a sikeres mûtét után is gondozásra szorulnak.

A betegséget Harald Hirschsprung2 dán gyermek-

gyógyász ismertette elôször egy elôadásában 1886-

ban, majd 1888-ban jelent meg ezzel kapcsolatos

munkája. Ô ekkor még csak sejtette, hogy a kórkép

hátterében valamilyen fejlôdési rendellenesség áll-

hat. Ezt követôen Tittel3 írta le a betegség patoló-

giai lényegét 1901-ben, egy krónikus obstipatióban

exitált csecsemô vastagbél-preparátumának szövet-

tani értékelése kapcsán. Ô a ganglionsejtek hiányát

találta a rectumban, azonban ezt még nem azonosí-

totta a Hirschsprung által leírt kórképpel. 

A gyógyításra irányuló erôfeszítések ellenére a

betegség fatális kimenetelét még mintegy 45 évig

nem sikerült befolyásolni4. A betegség ma is diag-

nosztikus nehézséget okozhat, mert a radiológiai

jelek több különbözô kórkép esetében is hasonlóak

lehetnek.

Jelen munkánkban arról számolunk be, hogy

a radiológiai vizsgálatokkal – elsôsorban az

irrigoszkópiával – milyen eredményt tudtunk elér-

ni a Hirschsprung-betegség diagnosztikájában, és

mennyire javítható a diagnosztikus pontosság az

anorectalis manometria alkalmazásával. Az utób-

bi vizsgálat módszertanát nem kívánjuk részle-

tezni.

Az elmúlt években megjelent közlemények a

Hirschsprung-betegséghez társuló fejlôdési anomá-

liákat tárgyalják, és ezekrôl számolnak be a külön-

bözô szakterületeket érintve. A Hirschsprung-

betegség radiológiai diagnosztikájáról az utóbbi év-

tizedben nem jelent meg összefoglaló értékelés. 

BE T E G E K É S M Ó D S Z E R E K

Kiválogattuk a klinikánkon kezelt gasztroenteroló-

giai betegek közül azokat, akiknél a klinikai és a ra-

diológiai kép alapján Hirschsprung-betegség lehe-

tôsége merült fel, és akiknek elég adata, illetve do-

kumentációja volt a retrospektív analízishez. Ezen-

kívül kiemeltük azt a két beteget, akiknél a rönt-

genvizsgálat alapján Hirschsprung-betegséget véle-

ményeztünk, de a mûtét és a szövettani vizsgálat

ezt a diagnózisunkat nem támasztotta alá. Ennek

alapján 62 beteg kórlefolyását és vizsgálatainak

eredményét tekintettük át.

A klinikai tünetek közül vizsgáltuk a hányás, a

székrekedés és az explozív hasmenés elôfordulását.

Felmértük a súlyos bélhurut miatt kialakult szepti-

kus események elôfordulását. 

A natív hasvizsgálat adatai 36 betegnél, az

irrigoszkópiás vizsgálat eredményei 57 betegnél

álltak rendelkezésünkre, öt betegnél ez utóbbi vizs-

gálat nem történt meg. 

Anorectalis manometriát 51 betegnél végeztünk,

11-nél nem. A manometriával kapott eredményeket

azonban jelen dolgozatunkban részletesen nem ér-

tékeljük, csupán olyan mértékben foglalkozunk ve-

lük, amennyire a Hirschsprung-betegség  pontos

diagnosztikájában a röntgenvizsgálattal együtt

szükséges azt elemezni. Mindezeket a mûtéti lelet

és a szövettani kép tükrében értékeltük.

ER E D M É N Y E K

Az anamnézis szerint 20 betegnél fordult elô rend-

szeresen hányás, ôk javarészt újszülöttek voltak.

Klasszikus értelemben vett székrekedése 28 beteg-

nek volt, ezek a betegek idôsebbek voltak. A szék-

rekedés hasmenéses epizóddal váltakozott 11 be-

tegnél. Betegeink fele azonban újszülött volt, náluk

a meconiumürítés elhúzódó nehézsége és a hányás

szerepelt vezetô tünetként. Súlyos enterocolitis,

amely szepszishez vezetett, hét betegünknél for-

dult elô. 

A röntgenvizsgálatok közül natív hasfelvétel 36

betegnél készült. Gázossággal együtt elôforduló

nagy béltágulatot 27 esetben tapasztaltunk (1. áb-

ra). Hat beteg kivételével náluk folyadéknívót is

észleltünk. Hét alkalommal már a folyadéktükör

megjelenése alapján felvetôdött a Hirschsprung-

betegség lehetôsége. Négy betegnél ennek alapján

meconiumileusra gondoltunk. Egy gyermeknél a

szabad hasi folyadék szepszis részjelenségeként lé-

pett fel. Egy másik esetben a háttérben nekrotizáló

enterocolitis állt. A natív hasvizsgálat alapján egy

betegnél interpositio colontos diagnózisát állapí-

tottuk meg. Egy betegnél mucoviscidosist vélemé-

nyeztünk.

Legfontosabb diagnosztikai metódusként a rönt-

genvizsgálatok közül az irrigoszkópiát alkalmaz-

tuk, amellyel láthatóvá válik a szûkület helye és

mértéke, valamint a tágult bélszakasz, továbbá en-

nek alapján ítélhetô meg a rectosigmoidealis index

is. Ezt a vizsgálatot 57 betegen végeztük el.

Az egyik fontos jel a vastagbél-distensio (2. áb-

ra). Ezt 37 esetben tapasztaltuk, ebbôl 19 nagyfo-
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kú, 10 közepes fokú és nyolc kisfokú volt. Ez utób-

bit az újszülötteken észleltük. A másik lényeges jel

a szûkület, ezt a zónát 28 esetben a colon distalis

régiójában találtuk (3. ábra). Spasmus is elôfordult

18 esetben. A distalisan elhelyezkedô szûkület

klasszikus radiológiai jele az úgynevezett dugóhú-

zókép (4. ábra). 

Késôn felismert esetekben gyakorlatilag mindig

megtalálható a betegség következményeként kiala-

kult krónikus colitis. Ennek a képe az irrigosz-

kópiás vizsgálatkor mint utcakövezetszerû rajzolat

válik láthatóvá (5. ábra). Az 57 irrigoszkópiás vizs-

gálatból 55 esetben pozitív eredményt kaptunk, de

ezek közül kettô álpozitív volt. Az irrigoszkópiás

vizsgálat alapján Hirschsprung-betegségre negatív-

nak, meconiumileusnak véleményezett két esetrôl

a manometriás vizsgálat, a mûtéti lelet és a szövet-

tani vizsgálat eredményeképpen kiderült, hogy

mégis Hirschsprung-betegsége volt a betegeknek. 

Összesen 71 mûtétet végeztünk 54 betegen. Két

beteget ileus miatt operáltunk meg. Vastagbél-

stoma felhelyezésére került sor 13 csecsemônél.

A diagnózis felállítása érdekében és terápiás célból

34 betegnél myectomia posterior történt, amely

egyben szövettani mintavételül is szolgált.

Duchamel–Grob-mûtétre került sor 19 esetben.

Két betegen Rhebein szerinti, egynél pedig Pena de

Vries szerinti mûtét történt. Nyolc beteget külön-

bözô okok miatt nem operáltunk meg.

Összehasonlítottuk az általunk röntgenvizsgálat-

tal a Hirschsprung-betegségre vonatkozóan pozitív-

nak, illetve negatívnak ítélt eseteket a mûtéti lelet-

tel. A két álnegatív irrigoszkópiás eredmény abból

adódott, hogy két újszülött vizsgálata során

meconiumileusra gondoltunk. A mûtéti makrosz-

kópos lelet alapján már felmerült náluk a distalis

szakaszú Hirschsprung-betegség lehetôsége. A két

álpozitív esetünk nagy valószínûséggel idiopathiás

colondilatatio volt. Mûtétkor náluk végig tágult

colont találtunk szûkült szakasz nélkül.  

Az irrigoszkópiás vizsgálat értékét a mûtéti lelet

és a szövettani vizsgálat tükrében értékeltük, ennek

alapján a validitás 95%-nak, a szenzitivitás 98%-

nak, a specificitás 67%-nak, a pozitív prediktív ér-

ték 96%-nak bizonyult. 

Anorectalis manometriával 45 beteg esetében

1. ábra. A has natív röntgenképe. Distendált vastagbél
és tágult vékonybélkacsok láthatók

2. ábra. Irrigoszkópiás vizsgálat képe. Ábrázolódik
a distendált colon, a distalis szûkület és a tág, gyulladt
nyálkahártyájú vastagbélszakasz



M A G Y A R R A D I O L Ó G I A 2 0 0 1 ; 7 5 ( 2 ) : 6 4 – 6 9 . 67

megerôsítettük a Hirschsprung-betegség diagnózisát,

három esetben kaptunk negatív eredményt. Ez a há-

rom álnegatív eset volt. Az eljárás validitási értéke

93%, és a szenzitivitás is 93% (a specificitást nem le-

het kiszámítani, mert sem valódi negatív, sem álpo-

zitív értékünk nem volt). Az anorectalis vizsgálattal

3. ábra. Irrigoszkópiás kép. Látható az extrém módon tágult ampulla recti és a szûk canalis analis (a); a késôi
felvételen ábrázolódik a kontrasztanyaggal telt colon és a distalis szûkület kontrasztfoltokkal (b)

4. ábra. Irrigoszkópiás vizsgálat. A jellegzetes
dugóhúzószerû kép 

5. ábra. Irrigoszkópiás vizsgálat. A vaskos redôzetben
megrekedt kontrasztanyag utcakövezetszerû képet mutat
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két álnegatív esetet tudtunk kizárni, amelyeket az

irrigoszkópiás vizsgálattal helytelenül ítéltünk meg. 

A pozitív esetek közül 29 gyermekben volt maga-

sabb a normálisnál a maximális nyugalmi analis nyo-

más. Mass-kontrakciókat 21 esetben észleltünk.

A szövettani vizsgálat a ganglionsejtek teljes hiá-

nyát 52, degeneratív ganglionokat egy, hypo-

ganglionosist pedig négy alkalommal állapított

meg. Normális képet csak egy esetben észleltek, va-

lamint egy biopszia értékelése bizonytalan ered-

ményt adott.

Egy beteg esetében több biopsziás vizsgálatra is

sor került. Az is elôfordult, hogy ugyanazon beteg-

nél a különbözô idôpontokban végzett mintavétel

során egyszer aganglionosist, másszor hypo-

ganglionosist, ismét más alkalommal pedig normá-

lis képet írtak le a különbözô helyrôl történt minta-

vételek eredményeként.

ME G B E S Z É L É S

A betegség legjellemzôbb klinikai tünete, a hasi

distensio 37 esetben fordult elô (65%). Ezt a tüne-

tet Elhalaby és munkatársai5 168 kezelt betegük

83%-ánál figyelték meg. Anyagukban székrekedés

kifejezett hasmenéssel 69%-ban váltakozott. Saját

betegeinknél ez ritkábban, mindössze 17%-ban for-

dult elô.

A hányás 62 betegünk közül 20-nál fordult elô

(32%), ellentétben a fent említett tanulmány 51%-

ával.

A székletpangás miatt a betegek nagy részében

enterocolitis alakul ki. Elhalaby és munkatársai5 be-

tegeiknél csaknem 34%-ban találtak bélhurutot. Mi

kisebb számban észleltük ennek a kísérô betegség-

nek a megjelenését, mindössze 11%-ban. Egy ki-

lenc hónapos fiúban enterocolitis necrotisansra

gondolva laparotomiára került sor, és ileostomát

helyeztünk fel. A késôbbi irrigoszkópia során

Hirschsprung-betegséget állapítottunk meg, amit a

csíkbiopszia is igazolt. 

Berman6 hangsúlyozza a natív hasfelvétel szerepét

a Hirschsprung-betegség korai diagnózisának felál-

lításában. Hirschsprung-betegségben szenvedô 23

gyermek közül 18-nál gázos beleket látott

distensióval, és 12-nél talált prominens folyadékní-

vókat. Elemzésünk során 36 vizsgált beteg közül

nagy béltágulat gázossággal együtt 27 esetben, fo-

lyadéknívó pedig 21 esetben fordult elô. 

Hope és munkatársai7 fontos jelnek tekintik a

kontrasztanyag-retenciót Hirschsprung-betegség-

ben. Diagnosztikus jelnek tartják, ha a kontraszt-

anyag a tágult colonrészben egyenletesen keveredik

a széklettel, ellentétben az idiopathiás consti-

patióban szenvedôkben, akikben a bárium bolus-

ban halmozódik fel a rectosigmoidealis területen.

McDonalds és Evans8 újszülöttekben a Hirsch-

sprung-betegség elsô jelének tartják a bárium ab-

normális felhalmozódását a colonban. Saját megfi-

gyeléseink alapján ugyanezt a képet látjuk a meco-

niumdugó és a meconiumileus esetében is, így

utóbbiak kizárása ennek alapján nem lehetséges.

Schey és White9 arról írnak, hogy a gyulladásos irri-

táció és a peritonitis következtében jön létre a

spasmus a rectosigmoidealis területen. Saját anya-

gunkban a betegek mintegy harmadában tapasztal-

tuk ezt a jelenséget. 

Késôi felvételeket (24 és 48 órás képeket) csak

olyan esetekben készítünk a kontrasztanyag-reten-

ció megállapítására, amikor a vizsgálat befejezése

és a katéter eltávolítása után vagy a fél óra múlva

végzett vizsgálat alkalmával alig tapasztalunk kont-

rasztanyag-ürülést. Legfontosabbnak tartjuk a vizs-

gálat befejezésekor a beöntôcsô eltávolítása után

látható rectalis konfigurációt (például dugóhúzójel

az analis Hirschsprung-betegségben). Oldalfelvéte-

lek segítségével határozható meg a rectosigmoi-

dealis szög.

Rosenfield és munkatársai10 a legmagasabb diag-

nosztikus értékûnek újszülöttekben a 48 órás felvé-

telen látható báriumretenciót találták (szenzitivitás

90%, specificitás 87,5%). Mi egységesen értékeltük

a különbözô jelek megfigyelései alapján kialakított

diagnózisunkat. A specificitás értékelésünk alapján

alacsonyabb, mint a szerzôk által közölt érték, a

szenzitivitás viszont jóval magasabb értéket mutat.

Smith és Cass11 szintén a kontrasztanyagos rönt-

genvizsgálat használhatóságát vizsgálta a csecse-

môkori Hirschsprung-betegségben (83% volt az új-

szülöttek aránya). A 17 megvizsgált gyermek közül

az irrigoszkópia alapján 13-nál született helyes di-

agnózis (ennek alapján az álnegatív ráta 24%), és

mindössze 47%-ban sikerült pontosan identifikálni

az átmeneti zóna helyét. A fent említett szerzôk

nem tartják a kontrasztanyagos röntgenvizsgálatot

a diagnosztikus rutineljárás részének a csecsemô-

kori Hirschsprung-betegség kórismézésében, ha

gyors és pontos rectalis biopszia végezhetô. E te-

kintetben véleményünk és gyakorlatunk eltérô,

mert az irrigoszkópiás vizsgálattal meghatározható

a biopszia helye.

A röntgenvizsgálatok alapján, a colonelváltozá-

sok között két rövid szakaszú és egy ultrarövid sza-
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kaszú Hirschsprung-betegség fordult elô. Magunk

csak azokat az elváltozásokat tekintjük rövid, illet-

ve ultrarövid szakaszú Hirschsprung-betegségnek,

amelyekrôl Rákóczy és munkatársai12 közleményük-

ben Ohit idézve írnak: az anusnyílástól 10-12 cm-

rel feljebb nem számítjuk rövid szakaszúnak a szû-

kületet.

Az 51 anorectalis manometria során 45 pozitív,

három negatív eredményt kaptunk. Hock és munka-

társai4 egyik közleményükben 26 beteg esetét

elemzik: 25-nél Hirschsprung-betegséget diagnosz-

tizáltak, és egy esetben kaptak negatív eredményt.

Lanfranchi és munkatársai13 a manometriát nagyon

értékes és a radiológiai módszereknél pontosabb

vizsgálatnak tartják a Hirschsprung-betegség diag-

nózisának felállításában. 

Szövettani vizsgálat 62 alkalommal történt. Az

irrigoszkópia során pozitívnak ítélt esetek közül az

egyik a szövettani vizsgálat során negatívnak bizo-

nyult, míg a másiknál bizonytalan eredményt kap-

tunk. Az általunk irrigoszkópiával meconium-

ileusnak ítélt két eset közül a szövettani vizsgálat

az egyiket hypoganglionosisnak, a másikat pedig

aganglionosisnak mutatta.

Összegzésképpen az alábbiakat állapíthatjuk

meg: 

– A Hirschsprung-betegség kivizsgálásában a kli-

nikai adatok alapján elsô vizsgálatként a natív

hasfelvételt szükséges elvégezni, különösen a na-

gyobb gyermekek esetében.

– A kontrasztanyaggal végzett röntgenvizsgálat

érzékeny módszer a betegség diagnosztikájában, jó

a találati pontossága, és ez nyújtja a legtöbb infor-

mációt a diagnózis felállításában. 

– Az újszülöttkori vastagbél-elváltozások kiszû-

résében az anorectalis manometria további segítsé-

get jelent a diagnózis pontosításában. 

– A mûtét indikációját elsôsorban a klinikai kép

határozza meg. Az elvégzett radiológiai és egyéb

vizsgálatok a helyes diagnózis irányába terelik a kli-

nikust és az operatôrt. 
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