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Az előző fejezetben a szívmorfológia megváltozásának általános
vonatkozásait tekintettük át. A folytatásban az egyes szívbetegségek-
hez tartozó röntgenelváltozásokat vesszük sorra. Fontos megállapí-
tani, hogy nem minden szívbetegség jár a szívmorfológia megválto-
zásával, ugyanakkor a keringési elégtelenség miatt kialakult követ-
kezményes elváltozások olykor radiológiailag is láthatók. Kórélettani
szempontból különbséget kell tenni a jobb és a bal szívfél elégtelen-
sége között (1. kép). 

Kóros elváltozások

Mitralis insufficientia
A mitralis insufficientia a kutyákban előforduló leggyakoribb szerzett
szívbetegség. Elsősorban kistestű fajtákban középkorú/idősebb
egyedeiben találkozunk vele. A betegség stádiumától függően az
alábbi radiológiai jelek fordulhatnak elő:

• A mitralis regurgitáció következtében kialakult volumenterhelés
okozta bal pitvar tágulat.

• A megnövekedett előterhelés bal kamra tágulatát okozza.
• A tüdő bővérűsége esetén a pangásos, megvastagodott tüdővé-

nák láthatók.
• Előrehaladott balszívfél-elégtelenség esetén tüdőödéma alakul ki

(2–3. kép).

Dilatatiós cardiomyopathia
Dilatatiós cardiomyopathiára a szívüregek tágulata, a szívizomzat
elvékonyodása és a kontraktilitás kifejezett csökkenése jellemző.
Különösen nagytestű kutyafajtákban (dobermann, boxer) gyakori.
Radiológiai jellemzők (4. kép):

• A volumenterhelés nyomán létrejött generalizált szívmegnagyob-
bodás.

• A bal szívfél megnagyobbodása a mitralis anulus tágulatát is
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2. kép: Mitralis insufficientiában szenvedő eb mellkasi röntgenké-
pe. A szív megnagyobbodására utal, hogy a bal pitvar sarkossá
vált (fehér nyilak), a trachea dorsalisan eltolódott, a sternalis kon-
taktus megnőtt. Emellett pangásos elváltozások is megfigyelhetők:
kitágult tüdővénák (fekete nyilak), ill. a caudalis tüdőlebenyben
ödémás beszűrődése (vö. * vs.**).

3. kép: A jelentősen megnagyobbodott bal pitvar határa a DV/VD
felvételeken önállóan megjelenik („kettős szívkontúr”).

1. kép: A jobb- és balszívfél-elégtelenség követekeztében kiala-
kult, röntgenvizsgálattal megjeleníthető elváltozások. 



5KAMARAI ÁLLATORVOS 2012/2

S Z A K M A I  K Ö Z L E M É N Y E K

okozhatja, ami mitralis insufficientiához, következményes bal pit-
var tágulathoz és kisvérköri pangáshoz vezethet. 

• A nagyvérköri pangás eredményeként mellűri folyadékgyülem,
ascites, hepatomegalia is gyakran kialakul.

• Az esetek egy részében a beteg állatok röntgenlelete normális
lehet.

Pericardialis folyadékgyülem
A szívmorfológia megváltozását a mitralis insufficientia és a myo -
cardialis betegségek után leggyakrabban a szívburokban felhalmo-
zódó folyadék okozza, amely előrehaladott esetben keringési elégte-
lenséget is kialakíthat. Pericardialis folyadékgyülem esetén a szívár-
nyék megnő, alakja minden projekcióból látványosan lekerekedik
(globoid szívalak). Mivel a szívburkot a köztes folyadékréteg miatt a
szív kontrakciói nem mozgatják, nem alakul ki mozgáséletlenség, így
a szívárnyék a megszokottnál élesebbnek tűnhet (5. a,b kép). Súlyos
fokú pericardialis tamponád esetén a jobbszívfél-elégtelenség jelei
(kitágult vena cava caudalis, ascites, mellűri folyadékgyülem, hepato-
és splenomegalia) alakulhatnak ki. Kisfokú perikardiális folyadék -
gyülem esetén a fenti elváltozások olyan enyhék lehetnek, hogy nem
alakul ki röntgenelváltozás, és a diagnózis csak a szív ultrahangos
vizsgálatával állítható fel. A jelenség hátterében az esetek többségé-
ben daganatos elváltozás (hemangiosarcoma) áll.

Peritoneo-pericardialis rekeszsérv (PPDH)
A szívburok veleszületett betegségeihez sorolható, noha cardialis
tünetet ritkán okoz a rekesz és a szívburok fejlődési rendellenessége
nyomán kialakuló peritoneo-pericardialis sérv. A sérvtartalmat általá-

ban vékonybelek, lép és máj alkotják. A röntgenfelvételen a szívár-
nyék megnagyobbodása látható. A rekesz és a szívárnyék mindig
érintkezik egymással. Kontrasztos vizsgálattal a szívburokban helye-
ződő vékonybelek láthatóvá tehetők (6. a,b kép).

Macskák hypertrophiás cardiomyopatihiája
A betegség általában középkorú/idősebb macskákban alakul ki. A
szívmorfológia elváltozása csak az előrehaladott esetekben látvá-
nyos. Főbb jellemzők: 

• A bal kamra megnagyobbodása nem látványos, mert az izomzat
elsősorban a szív belseje, azaz a kamra irányába vastagodik
meg (koncentrikus hypertrophia) (7. a kép). 

• Közepes-súlyos fokú bal pitvar tágulat, amely néha olyan kifeje-
zett, hogy a DV/VD felvételen a szív a teljes mellkasátmérőt kitölt-
heti. Ebben a projekcióban a szív klasszikus kártyaszív alakot
vehet fel („valentine heart”) (7. b kép). 

• A bal szívfél hátrafelé irányuló elégtelenségének jeleként a tüdő-
vénák megvastagodása, diffúz tüdőödéma is előfordulhat. 

• Mellűri folyadékgyülem ritkán alakul ki. Jelenléte a jobb szívfél
érintettségére utal.

A szívméret csökkenése
A szívárnyék méretének csökkenése általában nem szívbetegség
következtében alakul ki, hanem a keringésben lévő vér megfogyása
miatt. A szív alakja karcsúvá válik, a szívcsúcs olykor elemelkedhet a
sternumtól. A tüdő gyakran tágultnak, emphysemásnak tűnik, de ez
csak a csökkent méretű szív keltette optikai csalódás következmé-
nye. A hypovolaemia miatt a tüdőerek alig láthatóak, a tüdő megjele-

4. a,b. kép: Előrehaladott dilatatiós cardiomyopathiában szenvedő kutya mellkasi röntgenfelvétele. A szívüregek megnagyobbodásának
klasszikus jelei mindkét irányból jól láthatók. A tüdőben mérsékelt pangásos elváltozások figyelhetők meg.

5. a,b. kép: Pericardialis folyadékgyülem. A szívárnyék lekerekedett, jelentősen megnagyobbodott. A szív kontúrja éles.
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6. a,b. kép: Peritoneo-pericardialis rekeszsérv. A natív felvételen (a) megnagyobbodott szívárnyék, a szívárnyéktól lateralisan gázbuboré -
kok, ill. a preacardialis terület lefedettsége figyelhető meg. Kontrasztetetés után (b) a szívburokban helyeződő vékonybelek azonosíthatóak.

7. a,b. kép: Hypertrophiás cardiomyopathia macskában. A szívárnyék megnagyobbodása az oldalirányú felvételen (a) kevésbé látvá-
nyos. Dorsoventralis beállításból (b) a pitvarok tágulata a szívnek jellegzetes kártyaszív alakot kölcsönöz.

8. kép: Autóbalesetes kutya mellkasi felvé-
tele. A volumenvesztés miatt a szívárnyék
karcsú („karószív”), a szívcsúcs elemelke-
dett a szegycsontról, a tüdő erek vékonyak,
ezáltal a tüdő megjelenése radiolucens.

9. kép: A szívbázis tájékán a perihylaris ré -
gióban egységes lágyszöveti árnyék látható,
amelynek alapján a szívbázisdaganat ill. a
perihylaris lymphadenopathia gyanúja
egyaránt felmerül.

10. kép: Idős macska mellkasfelvétele. A
szív a sternumon fekszik (lazy heart). A je -
lenség hátterében nem áll kóros elváltozás.

nésére a csökkent radiodenzitás jellemző (hyperlucens tüdő) (8. kép).
A leggyakoribb okok között akut vérvesztés, dehidráció, metabolikus
eredetű hypovolaemia (Addison-krízis) említhető.

Szívbázisdaganat
A szív daganatai közül külön csoportba sorolják a szívbázis dagana-
tait, amelyek az itt található chemoreceptorokból indulnak ki (che -
modectoma, carotid body tumor). Előfordulásuk brachycephal kutyá-
ban gyakoribb. A röntgenfelvételen a bifurkáció tájékán kialakult lágy-
szöveti terime tűnhet fel (9. kép), amit azonban más képalkotó moda-

litásokkal mindenképpen el kell különíteni az itt lévő nyirokcsomók
megnagyobbodásától.  

Elfekvő szívalak („lazy heart”)
Idős macskákban gyakori, hogy a szívárnyék ellapul és a sternumra
„fekszik” (10. kép). Egyes felmérések 10 éves kor felett közel 40%-ra
teszik az előfordulását. A jelenség gyakran társul azzal, hogy az aorta
mellkasi szakasza kanyargóssá válik. Mindezen elváltozások mögött
nem áll kóros elváltozás, valószínűbb, hogy a szövetek rugalmassá-
gának csökkenése okozza az érintett szervek deformációját.


