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Alveoláris tüdőrajzolat
Az egészséges tüdő térfogatának legnagyobb hányadát az alveo lu -
sok ban lévő levegő adja. Ha az alveolusokban valamilyen kóros
folyamat eredményeként folyadék halmozódik fel, az érintett tüdőte-
rület légtartalma csökken, radiodenzitása növekszik, ami a röntgen-
felvételen az ún. alveoláris tüdőrajzolat formájában jelenik meg. A
folyadék típusa leggyakrabban exsudatum, transsudatum vagy vér.
Nagyon ritkán előfordul, hogy az alveolusokat daganatszövet tölti ki,
anélkül, hogy jelentősen torzítaná a tüdőszövet szerkezetét (ez utób-
bi esetben már sokkal inkább noduláris jellegű elváltozásról beszé-
lünk, ld. legutóbbi szám). Az alveoláris tüdőrajzolat három elváltozás-
sal jellemezhető, amelyek előfordulhatnak akár önállóan, akár együt-
tesen is. (1) Homogén, fokozott radiodenzitású terület a tüdő állo-
mányában, amely nem rendelkezik éles határral (szemben a góccal,
ill. terimével) (1. kép). (2) A hörgők üregében gyakran nincs jelen
váladék, így a légtartó lumenű bronchus élesen elkülönül a környező
homogén tüdőterületektől. A röntgenképen mindez egy elágazódó,
radiolucens „gyökér”, vagy „faág” formájában látható, amelyet ho -
mogén, lágyszöveti denzitású terület vesz körül (2. kép). A jelenséget
negatív bronchogramnak, vagy levegő-bronchogramnak hívjuk. (3)
Ha az elváltozás a lebeny szélét is érinti, ugyanakkor a szomszédos
lebeny nem mutat kóros elváltozást, a két terület jelentős denzitás -
különb ségéből adódóan egy éles határvonal jelenik a két lebeny
között (lebenyhatár jel, lobar sign) (3. kép). Az alveoláris tüdőrajzo-
lat leggyakoribb oka a bakteriális pneumonia. Különösen gyakran
találkozunk megjelenésével félrenyeléses tüdőgyulladás esetén (4.
kép). Mindezek mellett más, főként keringési oktanú kórképek is
kialakíthatnak alveoláris tüdőrajzolatot (1. táblázat).

Az eddig felvázoltakon túl a röntgenfelvételen alveoláris tüdőrajzo-
latként jelentkezik a tüdő atelectasiája is. Atelectasia kialakulhat külső
kompresszió hatására, vagy a hörgő elzáródása miatt, amikor a leve-
gő felszívódik az érintett alveolusokból a véráramba. Az ate lec ta sia
akkor mondható ki, ha egyidejűleg az érintett lebeny kollapszusára
utaló mediastinalis eltolódás is látható (5. kép). Az atelectasiát el kell
különíteni a konszolidációtól. A konszolidálódott tüdőlebeny nem
veszít térfogatából, de radiodenzitása fokozódik (általában az alveo -
lu sokban lévő folyadékfelszaporodás miatt) (6. kép).

Bronchiális tüdőrajzolat
A tüdőben a hörgők – az őket kísérő artériával és vénával együtt – kö -
tő szövetes sövényekben futnak. Ha itt, az interstitiumban sejtes ele-
mek, vagy folyadék gyűlik fel, a bronchusok fala a röntgenfelvételen
is jól láthatóan megvastagszik. Azoknak a hörgőknek az árnyéka,
amelyek a röntgenfilmmel párhuzamosan helyeződnek, két, egymás-
sal párhuzamos vonal formájában látható, amely helyenként elága-
zódik, de gyakran egészen a perifériáig követhető (ún. sín effektus,
tram lines) (7. kép). Ha a hörgő a filmre merőlegesen fut, akkor árnyé-
ka gyűrűszerű alakot mutat (pecsétgyűrű rajzolat, donut sign) (8.
kép). Néhány hörgő „keresztmetszetet” egészséges állatok tüdejé-
ben is láthatunk, azonban ha nagy számban vannak jelen és megje-
lenésük intenzívebb, akkor mindenképpen kóros folyamat jelenlétére
kell gondolnunk. A bronchiális tüdőrajzolat oka leggyakrabban a hör-
gők idült – általában allergiás eredetű – gyulladása. Ritkán bakteriá-
lis folyamatok, kardiogén ödéma, valamint tüdőférgesség, ill. tumo-
ros elváltozások kapcsán is megfigyelhető. 
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1. kép: Alveoláris tüdőrajzolat fiatal kutya caudalis tüdőlebenyé-
ben. Bár sem lebenyhatár jel, sem negatív bronchogram nem lát-
ható, de az érintett terület denzitása kifejezett, egynemű, valamint
nincs éles határa, így „kizárásos alapon” alveolárisnak kell minő -
síteni.

2. kép: Negatív bronchogram a cranialis tüdőlebenyekben, kutyá-
ban. A jobb és bal csúcslebenyhez térő két főhörgő levegővel telt
üregét látványosan kontrasztozza a környező alveolusok folyadékkal
telt ürege. A bronchusok radiolucens, elágazódó, faágszerű képlet
formájában láthatók (nyilak).

1. táblázat: Az alveoláris tüdőrajzolat gyakoribb okai
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7. kép: Bronchiális tüdőrajzolat kutyában. A hörgők körüli szövet
megvastagodása miatt a falak árnyéka sokkal mar kánsabb a meg-
szokottnál. Ha a lefutás a röntgenfilmmel párhuzamos, egymás mel -
lett futó, elágazódó lineáris árnyékokat láthatunk a röntgenfelvételen.

8. kép: A bronchiális tüdőrajzolat másik gyakori jele a „pecsétgyű-
rűk” megjelenése. A röntgenfilmre merőlegesen helyeződő hörgők
fala körkörös formát mutat a felvételen, amely relatíve vastag fallal
rendelkezik.

3. kép: Alveoláris rajzolat, lebenyhatár jel a jobb medialis tüdőle-
benyben. A medialis lebeny denzitása az alveolusok beszűrődése
miatt jelentősen fokozott, míg a vele összefekvő caudalis lebeny
légtartó, így határuk jól elkülönül (fehér nyilak). Az éles vonal
nem tévesztendő össze a szív caudalis határával (szürke nyíl),
noha azzal párhuzamos és igen közel is esik hozzá.

4. kép: Félrenyeléses pneumonia kutyában. A nyilak a gázzal telt
megaoesophagust mutatják, ami a félrenyelés gyakori oka. Az
aspiratum a ventralisan helyeződő cranialis és medialis lebenyekbe
jut (bekarikázott területek), ahol általában pneumoniát alakít ki, ami
alveoláris tüdőrajzolat formájában jelentkezik a röntgenfelvételen.

5. kép: A bal oldali tüdőfél atelectasiája egy staffordshire terrier-
ben. Az állat általános anesztéziában mielográfián esett át, amely-
nek során a bal oldalán feküdt. Az alul helyeződő tüdőfél össze-
nyomódott, légtelenné vált, térfogata csökkent, ezáltal a szív szinte
teljesen a bal mellkasfélbe került.

6. kép: Konszolidálódott tüdőlebeny egy kistestű kutyában . A vent -
rodorsális felvételen a jobb cranialis tüdőlebeny egységes homogén
árnyékot ad, de térfogata megtartott, a szív helyzete ezáltal normális.
A jelenség hátterében általában az alveolusok folyadékkal vagy sej-
tes elemekkel történő kitöltődése áll.


