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Kisállatoknál a köhögés gyakran szere-
pel a kórelõzményben mint vezetõ
tünet.

A köhögés lehet száraz, nedves, mélyrõl
jövõ, epizódikus, éjszakai stb. – egy biztos: a
fizikális vizsgálat sokszor nem elegendõ a
pontos kórhatározáshoz. Ilyen esetekben
szükség lehet kiegészítõ diagnosztikai mód-
szerekre, amelyek közül a röntgenvizsgálat
manapság az egyik legkönnyebben elérhetõ
opció. 

Köhögõ állatoknál mindenképpen célszerû
a kétirányú mellkasfelvétel mellett a gége, ill.
a légcsõ oldalirányú leképezése is. A felvétel
értékelése elõtt már gyakran van elképzelé-
sünk a diagnózisról, de fontos, hogy próbál-
juk félretenni prekoncepcióinkat, nézzük át
alaposan a felvétel minden részletét, és pró-
báljuk azokat a tünetek és más klinikai para-
méterek fényében értékelni. Cikkünkben a
gyakoribb elváltozásokat mutatjuk be.

Tracheacollapsus

Középkorú vagy idõsebb kistestû kutyák jel-
lemzõ betegsége, amely a légcsõ ellapulása
miatt alakul ki, és nagyon gyakran oka a
köhögésnek. A folyamat leggyakrabban a
mellkasbejárat elõtti légcsõszakaszt érinti,
ritkábban a mellkason belül találunk ellapult
szakaszt (1. kép). Mivel a puha falú légcsõ
átmérõje a légzési fázisoknak megfelelõen
változik, elõfordulhat, hogy a trachea átmérõ-
je beteg kutyában is teljesen normálisnak
tûnik, ha pont abban a légzési fázisban ké-
szül az expozíció (2. kép). A röntgenvizsgálat
ezért a tracheacollapsus kizárására nem al-
kalmas, csak annak megerõsítésére. További
gyanú esetén ismételt (kilégzés/belégzési)
felvételek vagy endoszkópia javasolt. 

Tracheahypoplasia

A tracheahypoplasia veleszületett rendel-
lenesség, amely fõként brachycephal kutya-
fajtákat érint. A légcsõporcok congenitalis
deformitása miatt a légcsõ átmérõje annak
teljes hosszában csökkent (3. kép). A be-

szûkült átmérõ miatt a légcsere – különösen
terhelés, stressz hatására – nehezítetté vál-
hat. A szûk csövön a gyorsabban áramló le-
vegõ folyamatos irritációt tart fenn, ezáltal
visszatérõ felsõ légúti gyulladás ill. pneumo-
nia gyakran társul a kórképhez. Köhögéssel
általában ez utóbbi esetekben találkozunk. A
röntgenfelvételen a légcsõ teljes hosszában
beszûkült. Emellett gyakran megtaláljuk a kö-

vetkezményes elváltozásokat is a tüdõben
(pneumonia, tüdõödéma stb.) (4. kép).

Szív eredetû köhögés

Kardiális dekompenzáció eredményeként
gyakran alakul ki pangás a kisvérkörben,
amelynek következménye a (gyakran éjszaka
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2. kép. Be- és kilégzési felvétel ugyanazon kutyán. Az érintett nyaki tracheaszakasz
belégzéskor összeesik, kilégzéskor tágul.

1. kép. A tracheacollapsus leggyakoribb megjelenési formája kistestû kutyában. A légcsõ
nyaki szakasza ellapult.
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jelentkezõ) köhögés. Ezekben az állatokban
a mellkasfelvételen részben a szív morfoló-
giájának megváltozása, részben a következ-
ményes pulmonaris hyperaemia/oedema
jelei fedezhetõk fel.

A szívbetegség gyanújának felállításában
a fizikális vizsgálatnak kiemelt jelentõsége
van (arrhythmiák, szívzörejek). A pontos car-
diológiai diagnózis gyakran nem nélkülözheti
az echocardiográfiát, ill. az EKG vizsgálatot
sem. A röntgen szerepe elsõsorban kifejezett
szívmorfológiai eltérések kimutatásában, ill. a
kisvérkör állapotának megítélésében fogal-
mazható meg. 

A szív morfológiai megítélésében alapsza-
bályként elfogatható, hogy oldalirányú felvé-
telen egészséges szív nem magasabb, mint
a mellkas 2/3-a, szélessége pedig nem több
3 bordaköznél. Az egyes szívüregek tágulata
többé-kevésbé jól beazonosítható a röntgen-
felvételen. A balszívfél tágulatának következ-
ményeként a laterolateralis felvételen a szív
caudalis kontúrja homorúvá válik, bal pitvar
tájékán pedig jellegzetes derékszög alakul ki
(„kisarkosodott szív”). A szívtengely megnyú-
lásának eredményeként a bifurkáció feltoló-
dik a gerinc irányába (5. kép). A jobbszívfél-
tágulat következménye a szív cranialis kontúr-
jának kiöblösödése, amelynek okán a szív és
a sternum hosszabb szakaszon fekszik
össze. 

Fontos szem elõtt tartanunk, hogy a szív-
megnagyobbodás nem egyenlõ szívbeteg-
séggel: gondoljunk csak a „sport-szív”-re!
Ugyanakkor manifeszt szívbetegség is létez-
het kifejezett megnagyobbodás nélkül.

A szív alak- és méretbeli változásánál funk-
cionális szempontból többet mondanak azok
az elváltozások, amelyek a szívelégtelenség
következményeként alakulnak ki. Ide soro-
landók: a kisvérköri pangás/tüdõödéma, illet-
ve a nagyvérköri pangás miatt kialakult testûri
folyadékgyülemek.

Kisvérköri pangás: a tüdõ közepes méretû
vénáinak kitágulása és egyidejû – fõként cent-
rális megoszlású – fokozott interstitialis, inter-
stitio-alveolaris rajzolat megjelenése a tüdõ-
ödéma megszokott radiológiai képe (6. kép).
Differenciáldiagnosztikai szempontból el kell
különíteni minden olyan folyamattól, amely
hasonló tüdõrajzolat kialakulását okozhatja
(kezdõdõ pneumoniák, tüdõvérzés, fibrózis
stb.) Az elkülönítést segítheti a tüdõerek tá-
gasságának megítélése és az infiltráció
megoszlásának jellemzése. Tüdõödémára
utaló radiológiai elváltozás és a szív alak- és
méretbeli elváltozásainak együttes jelenléte
valószínûsíti (de nem igazolja) a szívbeteg-
séget.

Nagyvérköri pangás: folyadék kilépése és
felhalmozódása elsõsorban a testüregekben
hoz létre látványos radiológiai elváltozásokat
(7. kép). Mellûri és hasûri folyadékgyülemek
esetén azonban minden egyéb folyadék-fel-
halmozódással járó kórképet el kell különí-
tenünk (vérzés, gyulladásos folyadékgyülem,
vizelet stb.)

3. kép. Tracheahypoplasia. A légcsõ teljes hosszában szûkült.

4. kép. Tracheahypoplasia és pneumonia brachycephal kutyában.

5. kép. Jobb- és balszívfél-megnagyobbodás. A trachea felnyomódott, a szív
caudalis kontúrja homorúvá vált, a sternalis kontaktus megnyúlt.
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A kardiális oktanú köhögéshez sorolható
az a jelenség is, amely elsõsorban a bal pit-
var megnagyobbodásánál alakul ki: ekkor a
pitvar összenyomja a bal fõhörgõt, amely
állandó köhögési ingert tart fenn (8. kép).

Pneumonia

Ahhoz képest, hogy a köznyelvben milyen
gyakran emlegetik, kisállatoknál relatíve rit-
kán kerül alátámasztásra a tüdõgyulladás
diagnózisa.  

Lobaris pneumonia

A fenti elnevezés azt kívánja hangsúlyozni,
hogy a radiológia jelek egy-két, jól meghatá-
rozható tüdõlebenyre korlátozódnak. Általá-
ban kifejezett alveoláris jellegû beszûrõdés
látható az érintett (rendszerint cranialis vagy
medialis) lebenyekben.  Az elváltozás hátteré-
ben általában félrenyeléses, vagy más, bak-
teriális tüdõgyulladás áll (9. kép).

9. kép. Légtelen tüdõterületek a cranialis és medialis tüdõlebeny-
ben. Bakterialis pneumonia szopornyicás kutyában.

10. kép. Diffúz interstitialis tüdõrajzolat macskában. Gyakoribb
okok: oedema, pneumonia, vérzés, daganat.

7. kép. Jelentõs szívmegnagyobbodás és következményes ascites. 8. kép. Dilatatio cordis. A megnagyobbodott bal pitvar nyomja a
bal fõhörgõt.

6. kép. Megnagyobbodott szívárnyék és következményes tüdõödéma jelei a cau-
dalis tüdõlebenyben.
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Diffúz, interstitialis pneumoniák

Specifikusnak nem igazán nevezhetõ radio-
lógiai elváltozások jellemzik a vírusos pne-
umoniákat, illetve sok más egyéb oktanú
(allergiás, parazitás, bakteriális) kórfolyamat
kezdeti szakaszát. Ezekben az esetekben dif-
fúz interstitialis beszûrõdést látunk nagyobb
tüdõterületeken, amely nehezen különíthetõ
el teljesen eltérõ etiológiájú tüdõfolyamatok-
tól is (pl. oedema, vérzés stb.) (10. kép).

Tüdõdaganatok

A tüdõdaganatok kisállatokban általában
metasztatikusak. Meglepõ módon köhögést
gyakran csak igen elõrehaladott stádiumban
indukálnak. Megjelenési formájuk jelentõsen
függ a daganat típusától. A leggyakoribb for-
mák a multiplex macronodularis tüdõrajzolat,
diffúz, micronodularis tüdõrajzolat és a min-
dent elfedõ mellûri folyadékgyülem (11. kép).

Idült bronchitis

Elhúzódó kórfolyamatok a hörgõk körüli kötõ-
szövet megvastagodását, meszesedését
okozhatják. Ennek jelei a röntgenfelvételen jól
láthatóak. A bronchusok fala hangsúlyosab-
bá válik (bronchialis tüdõrajzolat), párhuza-
mos kettõs csíkozottság formájában jól követ-
hetõ akár a perifériáig is. Keresztmetszeti
képen a hörgõk pecsétgyûrûhöz hasonlí-
tanak, amelyeknek megszaporodott jelenléte
szintén az idült bronchialis betegséget tá-
masztja alá (12. kép).

Akármit is mutat a röntgenfelvétel, mindig
tartsuk szem elõtt azt, hogy amit látunk, az
nem feltétlen egyértelmû oka a köhögésnek.
A legtöbb esetben csak a kórelõzmény és
más klinikai adatok gondos mérlegelése
alapján áll össze a diagnózis.

11. kép. Típusos macronodularis tüdõrajzolat. Metastaticus tüdõ-
daganat tipikus képe.

12. kép. Bronchialis tüdõrajzolat macskában. A hörgõk fala a
megszokottnál vastagabbnak tûnik. A tangentialis helyezõdésû
hörgõcskék pecsétgyûrûhöz hasonló megjelenése jól látható.

MMEELLLLÉÉKKHHAATTÁÁSS--FFIIGGYYEELLÕÕ  RREENNDDSSZZEERR
((PPHHAARRMMAACCOOVVIIGGIILLAANNCCEE  RREENNDDSSZZEERR))  

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK BIZTONSÁGOSABB

HASZNÁLATA ÉRDEKÉBEN

A mellékhatás-figyelõ rendszer (azaz pharmacovigilance rendszer) az állatgyógyászati
készítmények alkalmazása során tapasztalt, feltételezhetõen a felhasznált készítmény-
hez köthetõ

mellékhatások (súlyos, nem ismert, emberen észlelt)
hatáselmaradások
környezetkárosító hatások
az ÉEVI letelte után kimutatott gyógyszermaradványok 

adatait gyûjti és elemzi.

A rendszer célja, hogy 
az adatok elemzése révén minél hatékonyabb, biztonságosabb, jó minõségû
készítmények álljanak rendelkezésre 
a készítmények használati utasításának kiegészítésével/módosításával a 
elhasználó állatorvosok részletesebb információhoz
jussanak és a  készítmények használatával járó kockázatokat megfelelõen
mérlegelhessék.

A rendszer mûködtetéséért az MgSzH Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának
Inspektorátusa a felelõs.

KKéérrüünnkk  mmiinnddeenn  KKoolllleeggáátt, hogy amennyiben a fenti körbe tartozó bármilyen tapasz-
talata van, jelezze Intézetünknek. A bejelentõ adatait bizalmasan kezeljük.

BBeejjeelleennttéésséétt  mmeeggtteehheettii – a nap 24 órájában – telefonon/üzenetrögzítõn, telefaxon,
e-mailen, vagy adatlapon.

AAddaattllaappookk és válaszborítékok Intézetünknél beszerezhetõk, vagy kérésre postázzuk.
Az adatlap az Intézet honlapjáról is letölthetõ.

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja, Állatgyógyászati Termékek
Igazgatósága

Cím: 1107 Budapest, Szállás u. 8. Levélcím: 1475 Budapest 10. Pf. 318.
Telefon/telefax: 260-3269, telefax: 262-2839
Honlap: www.aogyti.gov.hu
E-mail cím: nagyeait@oai.hu
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