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A tüdő azon kevés szervek egyike, amelyek-
nek nem csak alakjáról, méretéről, hanem
szerkezetéről is számottevő információ ol vas -
ható le a röntgenképről. Ennek magyarázata,
hogy az alveolusokban és légutakban talál-
ható levegő – mint alacsony radiodenzitású
anyag – jó kontrasztot biztosít a tüdő lágy-
szöveti denzitású képleteinek megjelenítésé-
hez. A tüdő kóros elváltozásainak megérté-
séhez először az egészséges tüdő röntgen-
képén látható képleteket kell megismernünk. 

Húsevőkben a tüdő struktúrái közül egye-
dül a tüdő erei láthatók. A közepes tüdőerek
mindig az adott bronchust kísérik, és általá-
ban két oldalról veszik közre azt. Az artéria-
véna-bronchus triász mindig egy kötőszöve-
tes mátrixba ágyazottan található. A hörgők-
höz hasonlóan az artériák és vénák is faág-
szerűen elágazódó rendszert alkotnak. A tü -
dő alaprajzolatát tehát a periféria felé véko-
nyodó, elágazódó, egymásra vetülő tüdőerek
hálószerű rendszere adja (normovascularis
tüdő rajzolat)(1. kép). Az érpár által közrefo-
gott bronchus porcos fala általában nem,

vagy alig látható, a porcszövet ugyanis nem
ad kifejezett röntgenárnyékot. Ez alól fizioló-
giás körülmények között akkor lehet kivétel,
ha a porcban mész rakódik le, ami bizonyos
egyedekben individuális jelenség, illetve gyak -
ran a kor előrehaladtával is intenzívebbé válik
(2. kép). Lényeges, hogy az erek láthatósá-
gát számos röntgentechnikai és testi para-
méter is befolyásolja, például a filmkidolgo-
zás, a mozgáséletlenség, rácshasználat, el -
hízás stb. 

Patológiás körülmények között a normo -
vas cularis rajzolat megváltozik, aminek ered-
ménye a kóros tüdőrajzolatok megjelenése
lesz. A kóros tüdőrajzolatokat általában az
alapján nevezték el, hogy az elváltozás a tü -
dő mely anatómia területét érinti. Így alveo -
laris, interstitialis, bronchialis stb. rajzolatok-
ról beszélünk. Rendkívül lényeges azonban,
hogy a tüdőrajzolat típusa legtöbbször nem
utal egyértelműen a kórfolyamat jellegére. Így
például interstitialis rajzolat hátterében ugyan -
úgy állhat tüdőödéma, metastasis, fibrosis
vagy akár pneumonia is.

Interstitialis tüdőrajzolat
A leggyakoribb, mégis talán az egyik legne-
hezebben megítélhető rajzolat az interstitium
érintettségére vezethető vissza. Egészséges
tüdőben az erek és hörgők egy vékony
interstitialis szövetbe ágyazottan haladnak.
Ha az interstitium megduzzad (pl. folyadék
vagy a sejtes elemek megszaporodásának
következményeként), az általában a röntgen-
felvételen is jól látható. 

Ha az interstitium kiszélesedése foltokban,
csomókban jön létre, és a röntgenképen jól
definiálható geometriai struktúrák (gócok) lát-
hatók noduláris tüdőrajzolatról beszélünk. A
kerekded árnyékok mérete alapján megkü-
lönböztetünk micronodularis (= miliaris) (2-5
mm) és macronodularis (5-30 mm) rajzolatot
(3-4. kép). A 30 mm feletti képletekre már a
terime elnevezés használatos. A nodularis raj -
zolat lehet mutiplex vagy solitaer. 

A micronodularis rajzolatot gyakran té vesz -
tik össze az erek „keresztmetszeti”, tangenci-
ális képe okozta mintázattal. A röntgensugár-
ral párhuzamos erek ugyanis a summa tios
jelenség miatt intenzív kerekded lágyszöveti
árnyékot adhatnak. Az elkülönítésben se -
gíthet, hogy az erek árnyéka a periféria felé
egyre csökkenő átmérőt mutat, ami soha-
sem haladja meg a vele egy közelségben
lévő lon glitudinalis helyeződésű erek átmérő-
jét (5. kép).

A micronodularis rajzolat bizonyos formái-
ban a gócok határa elmosódott, ilyenkor a
”hó förgeteg-szerű” jelző is használható (6. kép).
Ez esetben a metastaticus tüdőfolyamattól
mindenképp érdemes elkülöníteni, az eosi -
no phyl pneumoniát, ami sokkal ritkább, de
megjelenése hasonló lehet a mellkasi rönt-
genfelvételen. 

A nodularis rajzolat speciális eseteiben a
gócok belsejében légtartó területeket talá-
lunk ezt az angolszász irodalom „cavitary
lesion”-nak nevezi. Az üreges, kavitált elválto-
zások hátterében általában daganatos folya-
mat áll, amely szövetszaporulatban centrális
necrosis alakul ki (7. kép). A nodulusokban
ritkán meszes árnyékot is találhatunk, amely
legtöbbször másodlagos (degeneratív) me -
sze sedés következtében jön létre, de egyes
tumoros elváltozások esetén is megfigyelhe-
tő (8. kép).

Ha az interstitium megvastagodása na -
gyobb területre terjed ki, de mindenütt többé-
kevésbé egyenletes, annak következménye
általában a hálószerű rajzolat intenzívebbé
válása. Ezt diffúz interstitialis rajzolatnak
nevezzük. Enyhébb esetben csak annyit
látunk, hogy a tüdő alapdenzitása fokozódik,
ezáltal áttetszősége, transzparenciája csök-
ken. A rajzolat érintheti az egész tüdőt, de
előfordulhat, hogy csak egy meghatározott
tüdőterületre terjed ki (9. kép). Az érintett szeg -
mensben az erek határa elmosódottá válik,
de általában még látható. A diffúz interstitialis
tüdőrajzolat hátterében nem mindig áll kóros
folyamat (lásd 1. táblázat).
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1. kép: A caudalis tüdőlebeny oldalirányú képén különösen jól látható a közepes és
vékony erek által alkotott sűrű érhálózat. A nyilak a sugáriránnyal párhuzamos helye -
ződésű ereket mutatják, amelyeknek vetülete intenzív kerek árnyékként jelenik meg. 
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3. kép: Micronodularis tüdőrajzolat. A tüdő teljes vetületében apró
lágyszöveti gócok látszanak disszeminált eloszlásban. Metastaticus
tüdőbetegség egy haemangiosarcomás kutyában.

4. kép: Macronodularis tüdőrajzolat. A tüdő állományában számos
5-30 mm átmérőjű lágyszöveti góc látható. Metastaticus tüdőbe-
tegség osteosarcomás kutyában.

5. kép: A nyilakkal jelölt nodulusok átmérője meghaladja a szom-
szédos, longitudinalis helyeződésű erek átmérőjét, ami alapján
kizárható, hogy érkeresztmetszetről lenne szó.

6. kép: Hóförgeteg-szerű tüdőrajzolat kutyában. Itt az elváltozás hát-
terében daganatos folyamat állt, de – különösen primer tumor hiá-
nyában – minden esetben javasolt kizárni az eosinophil pneumoniát.

2. kép: A cranialis tüdőlebeny vetülete oldalirányú felvételen. A lebenyhez térő érpár (A-artéria, V-véna) közrefogja a bronchust (B),
aminek fala jelen esetben a meszesedés miatt relatíve jól látható. További képletek: M-mediastinum, Sz-szív, T-trachea. A röntgenképen
más bronchusok fala és erei is láthatók, de ezeket a maketten nem jelöltük.
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7. kép: Kavitált gócos tüdőelváltozás macskában. A caudalis lebeny
területén solitaer góc látható, amely kórbonctanilag carcinomának
bizonyult.

8. kép: Calcificatio egy macska tüdejében. Az elváltozás szövetta-
nilag elmeszesedett tüdőtályognak bizonyult. Emellett mellűri fo lya -
dékgyülem is megfigyelhető, ami gennyes pleuritisnek bizonyult.

9. kép: Diffúz interstitialis tüdőrajzolat egy kutya tüdejében. Főként
a caudalis lebenyek területén érzékelhető, hogy a tüdő alap den zi -
tása felerősödött.

1. táblázat: Az interstitialis rajzolat gyakoribb okai

nem kóros oktanú

- kilégzés, atelectasia

- alulexponált felvétel

- mozgáséletlenség

- obesitas

- öregség (fibrosis)

kóros oktanú

- oedema

- vérzés

- fibrosis

- pneumonia

- tumor

- tumor

- granuloma 

- tályog

- eosinophyl pneumonia

- pulmonaris osteoma

diffúz

Interstitialis tüdőrajzolat

nodularis


