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ANATÓMIA

A mediastinum a két pleurazsák közötti ana-
tómiai régió, amely a mellkast a sagittális sík-
ban osztja ketté. A gátor elülsõ, középsõ és
hátulsó szakaszra tagolódik. Az egyes szaka-
szokban található fõbb anatómiai képletek
listáját az 1. táblázat mutatja (1. kép).

RÖNTGENANATÓMIA

A mediastinumban található szervek közül
néhány (szív, légcsõ, aorta, v. cava caudalis)
jól látható a röntgenfelvételen, így elváltozá-
saikat az állatorvosi radiológia általában
önálló fejezetekben tárgyalja. Ezeken túl a
gátornak három olyan területe van, amely a
röntgenfelvételen megjelenik: a craniodorsa-
lis, a cranioventralis és a caudoventralis vetü-
letek. 

Laterolateralis felvétel
A craniodorsalis mediastinum oldalirányú
felvételen a szívtõl cranialisan helyezõdik.
Dorsalis határa egybemosódik a gerincosz-
loppal, cranialisan egybefügg a mellkasbe-
járat lágyszöveteivel, caudalisan a szívár-
nyékkal. Ventralis határa viszonylag élesen
látható. A craniodorsalis mediastinum ho-
mogén lágyszöveti árnyékot ad, amelyben az
egyetlen látható struktúra a trachea. Az itt
található számos egyéb képlet (erek, nyelõ-

csõ, nyirokcsomók stb.) fiziológiás esetben a
röntgenfelvételen nem azonosítható be (2.
kép).

A cranioventralis mediastinum egészséges
állatban egy diszkrét lágyszöveti háromszög
kb. a 2. sternebra felett. Soványabb állatok-
ban, ill. macskában gyakran nem is látható. A
mediastinum ezen területén egyetlen klinikai-
lag fontos képlet található, a gyakran páros
sternalis nyirokcsomó, amely normál körül-
mények között nem látható, csak kóros meg-
nagyobbodása esetén (2. kép).

A háromszög csúcsa néha vékony nyél for-
májában beleolvad a craniodorsalis medias-
tinumba, s ezáltal cranialisan egy önálló, bu-
borékszerû területet határol el (3. kép). Ezt a
képletet sokan kórosnak gondolják, pedig
valójában a jobb cranialis lebeny gyakori
megjelenési formája. 

Fiatal állatokban a még nem involválódott
thymus caudalis széle a szív cranialis határá-
val közel egybeesik, ami a röntgenfelvételen
úgy tûnik, mintha a szívnek kettõs cranialis
kontúrja lenne (4/a. kép).

Dorsoventralis felvétel
A caudoventralis mediastinalis régió csak
dorsoventralis vagy ventrodorsalis felvételen
látható. Ez valójában a szívcsúcs és a rekesz
között húzódó lig. pericardiophrenicum,
amely a bal oldalon vékony radiodenz köteg
formájában legtöbbször jól azonosítható (5.
kép). 

A praecardialis mediastinum a DV felvéte-
len jórészt egybevetül a gerincoszloppal és a
szegycsonttal, ezért részleteiben nem látha-
tó. A thymus fiatal állatokban háromszög ala-
kú képletként tûnhet fel a bal oldalon a szív
elõtt (ún. „thymus-vitorla”) (4/b. kép).

A MEDIASTINUM ELVÁLTOZÁSAI

Pneumomediastinum
A gátor szövetei közé jutó levegõ jellegzetes
képet hoz létre a röntgenfelvételen. Míg nor-
mál esetben a trachea fala a környezõ lágy-
szövetekkel közel egyezõ árnyékot mutat,
pneumomediastinum esetén a légcsõ körül
levegõ jelenik meg vékony radiolucens csík
formájában. A mediastinum normálisan ho-
mogén állománya tarkázottá válik, s kifejezett
esetben az elülsõ gátor nagy erei is önállóan
láthatóvá válnak (6.,7. kép). A pneumomedi-
astinum oka általában a nyelõcsõ, a légcsõ,
vagy a kisebb légutak átható sérülése, illetve
a nyaktájéki bõr penetráló sebei. Utóbbi ma-
gyarázatául szolgál, hogy a nyak felületes és
mélyebb kötõszövetes sövényei közvetlen kap-
csolatban állnak a mediastinummal, így a kór-
folyamatok (pl. emphysema) ide egyenesen
beterjedhetnek. A mediastinalis pleura egy-
idejû sérülése esetén a jelenséghez pneumo-
thorax is társulhat. Ha a folyamat a törzs bõre
alatt tovaterjed, akkor a teljes testre kiterjedõ
subcutan emphysema alakulhat ki (8. kép).

Mediastinalis lymphadenopathiák
A mediastinumban 3 fõ lymphocentrum talál-
ható. Egészséges állatban a nyirokcsomók
egyike sem látható, csak kóros megnagyob-
bodásuk esetén (9. kép). A cranialis medias-
tinalis nyirokcsomók a trachea mentén helye-
zõdnek. Megnagyobbodásuk az oldalirányú
felvételen a gátorköz kiszélesedéséhez, a tra-
chea dorsalis (DV felvételen jobb oldali) elto-
lódásához vezethet.

A tracheobronchialis (perihilaris) nyirokcso-
mók a bifurkáció mentén helyezõdnek. Meg-
nagyobbodásuk esetén a szívbázis körül el-
mosódott határú lágyszöveti árnyék jelenik
meg. A sternalis nyirokcsomók megnagyob-
bodása esetén az oldalirányú felvételen a
második sternebrától dorsalisan kerekded
lágyszöveti árnyék látható (10., 11. kép).

Mediastinalis folyadékgyülemek
A mediastinumban felhalmozódó folyadék
annak diffúz kiszélesedését okozza. A folya-
dék leggyakrabban vér (trauma, coagulopat-
hia), esetleg exsudatum (nyelõcsõ-perforáció).
A kiszélesedett gátorköz mind a LL, mind a
DV felvételen látható (12. kép).  Egészséges
húsevõkben a mediastinum szélessége DV
felvételen nem haladhatja meg a gerincosz-
lop szélességének kétszeresét.

Mediastinalis terimék
A mediastinumban növekvõ szolid képletek a
röntgenfelvételen is jól láthatóak. Ezek általá-
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1. táblázat. A mediastinumban található fõbb anatómiai képletek
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ban daganatos eredetû szövetszaporulatok,
amelyek méretüktõl függõen a mediastinum
és a környezõ szervek különbözõ fokú defor-
mitását, helyzetváltozását okozzák. A röntgen-
felvételen a nyirokcsomó-duzzanatból szár-
mazó, ill. más, daganatos képletek okozta
terimék nem különíthetõk el (13.,14. kép).

Obesitas
Elhízott állatokban a precardialis mediasti-
num átmérõje DV felvételen jelentõsen meg-
nõhet a benne lerakódott zsír hatására. Oldal-
irányú felvételen a sternumon felhalmozódó
zsír mellûri folyadékgyülem látszatát keltheti.
(15. kép).

1. kép. A mellkas szív elõtti részének CT felvétele. vcc – vena cava
cranialis, trb – truncus brachiocephalicus, asc – art. subclavia si-
nistra, oe – nyelõcsõ, tra – trachea, mlc – m. longus colli, jct – jobb
cranialis tüdõlebeny, CRD – craniodorsalis mediastinum, CRV –
cranioventralis mediastinum

2. kép. A mediastinum craniodorsalis (1) és cranioventralis (2) ve-
tülete kutya oldalirányú mellkasfelvételen.

3. kép. A jobb cranialis tüdõlebeny bullaszerû megjelenési formá-
ja teljesen fiziológiás.  (A felvételen emellett nyelõcsõtágulat is
megfigyelhetõ.)

4. kép. A thymus caudalis széle jobb LL felvételen (4/a) a szív cranialis kontúrjával kettõs vonalat alkot. DV felvételen (4/b) a szívtõl cra-
nialisan a bal oldalon helyezõdõ thymus légtelen tüdõlebennyel keverhetõ össze.
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5. kép. A szívcsúcs és a rekesz között húzódó kötegszerû képlet a
caudodorsalis mediastinum egyetlen radiológiailag látható része.

6. kép. Pneumomediastinum kutyában.

7. kép. Egészséges gátor (A) és pneumomediastinum (B) összeha-
sonlító felvétele. A levegõ jelenléte miatt a trachea fala elválik a
környezõ lágyszövetektõl.

8. kép. Subcutan emphysema (vastag nyilak), pneumothorax
(vékony nyíl) és pneumomediastinum (szürke nyíl) egyidejû
jelenléte macskában trauma következtében. 

9. kép. A mediastinumban található fõ lymphocentrumok: A – crani-
alis mediastinalis, B – perihilaris, C – sternalis nyirokcsomók helye.

10. kép. A cranialis mediastinalis (A) és sternalis (B) nyirokcsomók
megnagyobbodása kutyában.



21KAMARAI ÁLLATORVOS 2008/1

S Z A K M A I  K Ö Z L E M É N Y E K

11. kép. A perihilaris nyirokcsomók megnagyobbodása jellegzetes
gallért hoz létre a bifurcatio körül.

12. kép. Mellkas sérült kutya röntgenfelvétele. A kiszélesedett
gátor mediastinalis vérzést valószínûsít.

13. kép. Jelentõs méretû mediastinalis terime az elülsõ gátorban.
A szív caudalis, a légcsõ dorsalis irányba eltolódott.

14. kép. Normál, ill. kórosan kiszélesedett mediastinum DV felvé-
tele macskában.  

15. kép. Elhízott kutyák mediastinumában lerakódott zsír mellûri
folyadékgyülemre emlékeztet. 


