
BÉLPROBLÉMÁK 

BÉLGYULLADÁS (ENTERITIS) 

Bevezetés: 

Bélgyulladás számos okból alakulhat ki. Okozhatja fertőző ágens (baktérium, vírus, parazita, gomba), 

romlott eleség, méreganyag (pl. vegyszerek, bélnyálkahártyát izgató gyógyszer) vagy akár 

táplálékintolerancia is. 

Tünetek: 

A tünetek szinte az októl függetlenül többszöri híg bélsár ürítése, esetleg a szobatisztaság elvesztése, 

hányás. Vastagbélgyulladásnál sokszor csak nyákos puhább bélsár látszik. 

Kórhatározás: 

Általában a kórelőzményből, a tünetekből és a fizikális vizsgálatból könnyen diagnózishoz juthatunk, 

de időnként bélsárvizsgálatra, esetleg hasi ultrahang vizsgálatra is szükség lehet a pontos diagnózis 

felállításához. 

Kezelés: 

Minden esettben koplalás, bélbevonó készítmények, tea, majd diéta, majd oki kezelés (pl antibiotikum 

kúra), esetleg probiotikumok. Súlyosabb esetben, ha a hasmenéssel és a hányással nagyobb 

mennyiségű folyadékot veszített a kisbeteg, akkor infúziós folyadékpótlásra is szükség lehet. 

BÉLFLÓRA ELTOLÓDÁS (DYSBIOSIS) 

 
Bevezetés: 

Az állatok bélflórája igazodik a táplálkozásukhoz, és normál esetben amennyiben a táplálék 

összetétele nem nagyon változik, akkor a bélben élő baktériumok egyensúlyt alakítanak ki és így 

segítik a rendes emésztést. Hirtelen táplálékváltásnál, vagy a bélbaktériumokra is ható gyógyszerek 

(pl. antibiotikumok) hatására a bélflóra egyensúlya felborulhat és kialakul a dysbiosis. 

Tünetek: 

Lágyabb, esetleg hasmenéses bélsár, hosszabb idő után felszívódási zavarok, vitaminhiány, fogyás, 

Kórhatározás: 

Bélsárvizsgálat segítségével állapíthatjuk meg, hogy nem egy kórokozó baktérium okozza a tüneteket 

csak a normál bélflóra aránybeli eltérése. 

Kezelés: 

Probiotikumok, diéta, esetleg vitaminkiegészítés. 
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BÉLCSAVARODÁS 

Bevezetés: 

Szerencsére ritka probléma, kétes kórjoslattal. A vékonybél a függesztőszalagja körül úgy tekeredik, 

hogy annak keringését elnyomja, így saját vérkeringését teljesen megszünteti. Tünetek: 

Hirtelen kialakuló hasi fájdalom, hányás, és gyorsan kialakuló állapotromlás, a vérkeringés heveny 

összeomlása, azaz száraz, lilás nyálkahártyák, általános gyengeség jellemző. 

Kórhatározás: 

Nélkülözhetetlen az alapos fizikális vizsgálat és a hasi ultrahang vizsgálat. 

Kezelés: 

Csak néhány órán belül elvégzett műtéttel, általában bélkimetszéssel és gondos utókezeléssel 

orvosolható. 

BÉLELZÁRÓDÁS (ILEUS) 

 
Bevezetés: 

Bélelzáródás leggyakrabban idegen tárgyak lenyelésével alakul ki, amennyiben az éppen elzárja a bél 

üregét. Ritkábban a bélfalból kiinduló kórfolyamat, leginkább béldaganat is elzárhatja a bél üregét. 

Esetenként a hasüregben zajló egyéb problémák (például ha egy bélkacs hasi sérvbe türemkedik be) 

is összenyomhatják kívülről a bél üregét, így okozva bélelzáródást. 

Tünetek: 

A jellemző tünet teljes bélelzáródás esetén a hányás, mely annál súlyosabb, minél közelebbi az 

elzáródás a gyomorhoz. Egy idő után feltűnik, hogy nincs bélsárürítés. Gyakori az étvágytalanság, 

hasi fájdalom, hasi görcs, gázos belek, egyre kiteltebb has, romló általános állapot, levertség. Ha nem 

teljes az elzáródás, vagyis csak részlegesen zárja el valami a bél üregét, akkor kevésbé látványos 

tüneteket észlelhetünk, mint hányogatás, lassú fogyás, rossz étvágy, esetenként vékonyabb és 

kevesebb mennyiségű bélsárürítés. 

Kórhatározás: 

Bélelzáródás gyanújában nagyon fontos a gyors és pontos kórhatározás, melyhez elengedhetetlen az 

alapos fizikális vizsgálatot követő kontrasztos röntgenvizsgálat illetve hasi ultrahang-vizsgálat.. 

Kezelés: 

Általában mihamarabbi műtéti ellátás (bélmetszés, esetenként bélkimetszés), majd konzervatív 

utókezelés. 
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