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A röntgenvizsgálat sokáig az egyetlen lehetőséget jelentette a szív-
betegségek morfológiai megítélésében. A 80-as évektől kezdődően
az állatorvosi kardiológiában is az ultrahangvizsgálat vált a meghatá-
rozó képalkotó modalitássá, mivel segítségével a szív belső struktú-
ráiról és funkciójáról olyan részletes információ nyerhető, ami alapján
az esetek többségében definitív diagnózis állítható fel. A röntgenvizs-
gálat szerepe elsősorban a szívbetegség gyanújának megállapításá-
ban, a keringési elégtelenség jeleinek igazolásában és a konkurens
betegségek kizárásában van. A következő cikksorozatban bemutat-
juk a szív radiológiai megítélésének főbb szempontjait.

Röntgenanatómia
Kevés olyan szerv van, amely még egészséges viszonyok között is
annyira változatos morfológiát mutat, mint a szív. Megjelenését befo-
lyásolja többek között az állat faja, fajtája, a testhelyzet, a szívciklus,
a tápláltsági állapot is. 

A szív az oldalirányú röntgenfelvételen a 3-6. bordaközben látható.
Alakja ovális, magassága általában nem haladja meg a mellkas ma -
gasságának 2/3-át. A szív hosszanti tengelye, amelyet a szívcsúcs és
a bifurcatio összekötésével kapunk, kissé cranialis irányban döntött.
A szívcsúcs a sternummal érintkezik. A röntgenfelvételen a szív egy-
séges árnyék formájában jelenik meg struktúrái (pl. billentyűk, szív-
üregek, koszorúerek, szívburok stb.) nem láthatók önállóan. A ha nyatt,
ill. hason fekvő felvételen a szív a középvonalban helyeződik, de a
szívtengely a bal oldalra mutat. Noha a szívüregek nem láthatók,
helyeződésük a röntgenképen többé-kevésbé behatárolható, ami az
egyes üregek tágulatának meghatározásakor lehet informatív. Egy szem -
léletes hasonlat alapján a LL és a DV felvételen az egyes szívürege-
ket az óra számlapjának bizonyos szeleteihez rendelhetjük (1-2. kép).

A pangásos jelenségek megítélése miatt lényeges a kisvérköri erek
röntgenanatómiájának ismerete is. A kisebb tüdőerek egyenként nem
azonosíthatók, árnyékuk finom hálózatot, a tüdő alaprajzolatát alkot-
ja. A főhörgőket kísérő közepes erek közül néhány azonban jól látha-
tó. Közülük kiemelendő a cranialis tüdőlebenyekhez térő 2 érpár, a
caudalis tüdőlebenyekhez térő erek és a jobb medialis tüdőlebeny
artériája (3. kép). 
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1-2. kép: Az óra számlapjának analógiájára a szívárnyék is fel-
osztható körcikkekre, amelyek a szív egyes anatómiai részeinek
felelnek meg.

LL felvétel DV felvétel

óra anatómiai régió óra anatómiai régió

12-2 bal pitvar 1-2 a. pulmonalis

2-5 bal kamra 2-3 bal pitvar

5-8 jobb kamra 3-5 bal kamra

8-10 jobb pitvar 5-8 jobb kamra

10-12 aorta, pulmonalis gyök 8-11 jobb pitvar

11-1 aorta
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A szívmorfológia megváltozása

Méretbeli változások
Bár a szívárnyék méretének megváltozása számos szívbetegség
velejárója, bizonyos kardiális kórképekben a szívmorfológia nem vál-
tozik jelentősen. Ugyanakkor egyes esetekben teljesen egészséges
szív is mutathat megnagyobbodást (pl. munkahyperthrophia). Ebből
fakadóan a kóros, ill. egészséges szívméretek között meglehetősen
nagy az átfedés. Kisebb testű, elsősorban chondrodystrophiás ku -
tyákban a szív normálisan is kerekebb megjelenésű, ezért nagyobb-
nak tűnik. A szívburok elzsírosodása ugyancsak a szív megnagyob-
bodását utánozhatja. A helytelenül beállított oldalfelvétel (elfordult
mellkas), a ki- és belégzés közötti különbségek mind-mind befolyá-
solják a szív méretének megítélését, ami az esetek többségében
nem teszi lehetővé specifikus következtetések levonását a szív nagy-
ságából (4. kép). A szubjektív szempontok kiküszöbölésében segít-
ségre lehet a VHS (vertebral heart scale) rendszer, amely a szív nagy -
ságát a csigolyák hosszához viszonyítja. Segítségével számszerű
leírást adható a szív méretéről, amely mind más egyedek értékeivel,
mind korábbi saját adatokkal összevethető. A számítás módját az 5.
kép mutatja be.

Alaki eltérések
A szív alaki eltéréseiből valamivel több specifikus információ tudható
meg. Morfológiai szempontból is különbséget kell tenni a tágulat
(dilatatio) és az izomtúltengés (hypertrophia) közöt. Előbbi a fal elvé-
konyodásával, utóbbi a fal megvastagodásával jár együtt. A pitvarok
ill. kamrák megnagyobbodása az érintett régió röntgenanatómia he -
lyeződésének megfelelően a szívkontúr kiöblösödését okozhatja. 

A bal pitvar tágulata esetén a szív caudalis kontúrja a pitvar és a
kamra határánál homorúvá alakul, a pitvar sziluettje jellegzetes
derék szöget formál, „kisarkosodik” (6. kép). Korábbi elméletek sze-
rint a pitvar megnagyobbodása a bal főhörgő megemelkedéséhez,
néha a lumen kompressziójához vezet, ami köhögést indukálhat.
Újabb tanulmányok ezt a pitvar elváltozásától független broncho -
malaciás jelenségnek tekintik. A bal kamra izomzatának hy per -
trophiája esetén a szívizomzat elsősorban befelé, a kamra üregének
rovására növekszik, ezért kívülről a szív alakján jelentős változás nem
látható. Súlyos esetben a szív hossztengelye megnyúlik, aminek
következtében a bifurcatio feltolódik, gyakran egészen a gerincoszlo-

pig (a gerinc és a trachea közötti hegyesszög párhuzamossá válik)
(7. kép). Hasonló légcsődeviációt okozhat – különösen macskában
– nagyobb mennyiségű mellűri folyadék jelenléte, amit differenciáldi-
agnosztikai szempontból mindig figyelembe kell venni. A bal kamra
tágulata, amely a fal elvékonyodásával jár, általában cardio myo -
pathiában és mitralis elégtelenségben fordul elő a többi szívüreg
tágulatával együtt. A jobb kamra hyperthrophiájával általában pul -
monalis stenosis vagy megnövekedett kisvérköri rezisztencia kap-
csán találkozhatunk. Jelen létére utal, ha a röntgenfelvételen a szív és
a sternum a megszokottnál hosszabb szakaszon érintkezik egymás-
sal, illetve ha a szív cra nioventralis körvonala ívesen előredomboro-
dik (8. kép). A jobb kamra önálló dilatatioja ritka, leggyakrabban szív-
izombetegségek részjelenségeként fordul elő a többi szívüreg elvál-
tozásával együtt. A jobb pitvar tágulata kevésbé látványos, mivel
oldalról nézve a szív belső területén található. Kifejezett megnagyob-
bodása esetén a mediastinum és a cranialis szívkontúr közötti szög
ellaposodik (9. kép). 

3. kép: A mellkasban látható nagyobb erek az aorta kivételével.
1,2 - cranialis tüdőlebenyek érpárjai (artéria és véna) 3 - a media-
lis tüdőlebenyhez térő artéria 4,5- a caudalis tüdőlebeny artériái
6 - v. cava caudalis.

4. kép: A szívárnyék nem enged bepillantást a szív belső struktúrái-
ba. Normális szívárnyék (a) takarhat normális szívet (a'), de pl.
hypertrophizált izomzat mellett beszűkült üregeket is (a")
Megnagyobbodott szívárnyék (b) egyaránt jelenthet üregrendszeri
tágulatot (b'), de pl. pericardialis folyamatot is (b").

5. kép: A szívnagyság szemikvantitatív meghatározása. A szív leg-
nagyobb haránt- és hosszanti átmérőjét a gerincoszlopra vetítjük a
4. hátcsigolyától kezdődően. A szakaszok csigolyában mért hosszá-
nak összege adja a VHS értéket.
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6. kép: A bal pitvar dilatatioja a szív caudodorsalis kisarkosodását
okozza.

7. kép: A bal kamrai hypertrophiájára a szív hossztengelyének
megnyúlás és a bifurcatio megemelkedése utalhat.

8. kép: A jobb kamra hypertrophiája miatt a szív szélesebbé válik,
így hosszabban fekszik fel a sternumra.

9. kép: A jobb pitvar tágulata a szívárnyék és a mediastinum
árnyéka által alkotott szög kitöltődését okozza.


