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A mellhártya a jobb és bal mellüreget bélelő vékony savóshártya,
amely belülről beborítja a mellkas falát (pleura parietalis), valamint a
tüdőt (visceralis pleura). A középvonalban a mellhártya lemezei
között a mediastinum található (1. kép). A mediastinum nem képez
abszolút barriert a két oldal között, sőt gyakori, hogy egyoldali folya-
dék-, vagy levegőgyülem esetén a folyamat a másik oldalon is meg-
jelenik. Ugyanakkor a mai napig nem teljesen tisztázott, hogy a jobb
és a bal pleuratér milyen szinten kommunikál egymással, és valószí-
nű, hogy ennek mértékében nagy egyedi különbségek is vannak.
Egészséges húsevőkben a pleuratér ürege virtuális, pár cseppnyi
savós folyadékot tartalmaz csupán, azonban kóros esetekben itt
folyadék, levegő vagy szövetszaporulat jelenhet meg. A folyadék
minőségét a röntgenfelvétel alapján nem lehet meghatározni, de
leggyakrabban a következő típusokkal találkozunk:
• Transsudatum, módosult transsudatum (hydrothorax) – pl. szívelég-

telenség, hypoproteinaemia, tüdőlebeny-csavarodás, rekeszsérv
(különösen a máj incarceratioja) esetén

• Vér (haemothorax) – pl. trauma, coagulopathia, neoplasma miatt 
• Nyirok (chylothorax) – a ductus thoracicus repedése vagy dagana-

tos arrodációja miatt
• Exsudatum (pyothorax) – lehet primer (pl. penetráló trauma) vagy

következményes (pl. pulmonalis vagy mediastinalis folyamat kö -
vetkezményeként). Steril gennyes folyamatok széteső daganatok
nyomán alakulhatnak ki.
A mellűri folyadékgyülem röntgenképe elsősorban a folyadék

mennyiségétől, megoszlásától, az állat testhelyzetétől és pleuralis
adhéziók jelenlététől függ. A folyadék a gravitációnak engedelmes-
kedve mindig a mellkas legmélyebb pontján foglal helyet. Így példá-
ul dorsoventralis pozícióban a folyadék elsősorban a szív körül gyű-
lik össze, a tüdőlebenyek pedig dorsalis irányba komprimálódnak.
Mivel a folyadékok radiodenzitása a szívvel megegyező, a szívárnyék

beleolvad a folyadékárnyékba és nehezen azonosíthatóvá válik.
Ugyanez igaz a rekeszvonalra is. Ha azonban az állatot a hátára fek-
tetjük, a folyadék a dorsalis mellkasban gyűlik össze és a mellkas
szélesebb átmérője miatt laposan elterül (2. kép). Ekkor a szívárnyék
jobban látható, mert légtartalmú tüdőszövet veszi körül. Nagy meny-
nyiségű mellűri folyadék jelenléte esetén a hanyatt fektetés okozta
stressz súlyosbíthatja a nehezített légzést, ami akár életveszélyes
helyzetet is eredményezhet, ezért ez a beállítás csak körültekintéssel
alkalmazható.

A mellűri folyadékgyülem minden esetben klinikai jelentőséggel bír.
A folyadék mennyisége azonban nem feltétlen arányos a klinikai
jelentőségével: kis mennyiség is takarhat súlyos háttérfolyamatot (pl.
kezdődő szeptikus pleuritis), és fordítva.

Röntgenelváltozások
1. A mellkas általános transzparenciája csökken, a tüdő lefedettnek
tűnik (3. kép). Ennek mértéke elsősorban a folyadék mennyiségétől
függ. Nagy mennyiségű folyadék jelenléte elfedheti a háttérben álló,
akár kifejezett méretű kóros mellűri folyamatokat is (pl. térfoglalás
vagy tüdőelváltozás). A folyadék lebocsátása után megismételt felvé-
tel segíthet az egyidejű elváltozások felfedezésében.
2. A mellkas perifériáján (LL felvételen elsősorban a sternum men-
tén), ahol a folyadék a mellkasfal és a tüdő között összegyűlik, homo-
gén lágyszöveti denzitású sáv jelenik meg, amely éles határú és
gyakran íves vonalú, hullámos (ún. „scalloping”) (4. kép). Macskák
esetében az utolsó hátcsigolyák mentén a gerinc és a tüdőszövet
között fiziológiásan is található egy elnyúlt háromszög alakú lágyszö-
veti árnyék, ami a hypaxonalis gerincizmoknak felel meg. Az árnyék
kiszélesedése azonban folyadékgyülemre utalhat (5. kép). 
3. A folyadék az interlobaris rések mentén gyakran háromszögszerű-
en benyúlik a tüdőlebenyek közé. A fissurák néha egészséges eset-
ben is láthatók, ha a röntgensugár párhuzamos a fissura állásával.
Ha azonban szögben találkoznak, a pleurakettőzet árnyéka már nem
lesz látható (6. kép). A fissurák helyének ismerete segíthet felismeré-
sükben (7-8. kép). A DV felvételt folyadék kimutatása szempontjából
érzékenyebbnek tartják, mint a VD-t, különösen kilégzés végén expo-
nálva, mivel ekkor a csökkent térfogatú mellkasban a folyadék maga-
sabb szintet ér el, és benyomul a lebenyek közé. A DV/VD felvétele-
ken a folyadék ugyancsak a mellkasfal és a tüdő között, a periférián
és az interlobaris rések mentén figyelhető meg (9. kép). 
4. A VD felvételen a recessus costodiaphragmaticus lágyszöveti kitöl-
töttsége figyelhető meg (9./A kép).
5. Mind a DV/VD, mind a LL felvételen a rekeszvonal és a szív árnyé-
ka elmosódottá válhat. A rekeszsérvet az önálló mellűri folyadék -
gyülemtől gyakran nehéz elkülöníteni.
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1. kép: A mellhártya és a mellüreg vázlatos anatómiája. A parieta -
lis pleura a mellkas falát, a visceralis pleura a tüdőt borítja be. A
kettő között található a pleuratér.

2. kép: A mellűri folyadék elhelyezkedése a különböző fektetések
során. A DV felvétel esetén a szívet folyadék veszi körül, aminek a
denzitása hasonló, így a szívárnyék nem lesz felkereshető (szemben a
VD beállítással).
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6. Súlyos esetekben a trachea dorsalisan megemelkedhet, különö-
sen macskában (10. kép). 
7. A folyadék hajlamos a körülírt elváltozások környezetében felhal-

mozódni, pl. tüdőlebeny-csavarodás, mellkasfaldaganat esetén. Az
aszimmetrikus, atípusos megjelenés általában körülírt háttérfolya-
matra utal.

3. kép: Mellűri folyadékgyülem esetén a mellkas általános
lefedett sége fokozódik, a szervek határa elmosódottá válik
(szív, rekeszvonal).

4. kép: A periférián homogén lágyszöveti árnyékot adó sáv jelenik
meg, amelynek határa éles, hullámos lefutású, a hullámok csúcsa az
interlobaris fissurákba nyúlik.

5. kép: Macskákban az utolsó hátcsigolyáktól ventrálisan fiziológi-
ásan is megfigyelhető egy lágyszöveti háromszög, amely a psoas
izmoknak felel meg (A). Ennek kiszélesedése, a határvonal meg-
kettőződése azonban mellűri folyadékgyülemre utalhat (B).

6. kép: Ha az interlobaris fissura állása pont párhuzamos a röntgen-
sugárral, annak árnyéka vékony radiodenz vonal formájában megje-
lenhet a felvételen (A). Az esetek többségében azonban a sugárhoz
képes szögben helyeződik, így alig ad árnyékot és nem látható (B).

7. kép: Az interlobaris fissurák anatómiája a LL felvételen. A képen
a jobb oldali fektetésben látható jobb oldali tüdőfél fissuráit rajzol-
tuk be (Cr-cranialis, M-medius, Cd-caudalis tüdőlebeny).

8. kép: Az interlobaris fissurák anatómiai helyeződésének ismerete
segíthet azonosításukban. A DV felvételen látható interlobaris rések
(Cr-cranialis, M-medius, Cd-caudalis tüdőlebeny, CrCr-cranialis le -
beny cranialis allebenye, CrCd-cranialis lebeny caudalis allebenye).
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9. kép: A folyadék DV(VD) felvételeken jól láthatóan benyomul a
tüdőlebenyek közé (nyilak). Jellegzetes a visceralis pleura eltávolo-
dása a mellkasfaltól. Míg az A képen a bal mellkasfélben ez nem
látható (ld. fekete keret), a B képen ugyanitt jól észlelhető a folya-
dék jelenléte. A jobb mellkasfélben mindkét esetben egyértelműen
látható a folyadék.

10. kép: Nagy mennyiségű mellűri folyadék a szív pozíciójának
megváltozását, s így a trachea felemelkedését okozhatja, különö-
sen macskában.


