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Kutyák daganatos megbetegedései között a primer tüdődaganatok
mintegy 1%-os gyakorisággal fordulnak elő. Egy 100.000-es populá-
cióra vonatkoztatva a prevalencia 5.6 kutyák, 2.2 macskák esetében,
ami lényegesen alacsonyabb, mint például az embereknél (70/105).
Utóbbit a dohányzás hatásával magyarázzák. A primer tüdődagana-
tokat kisállatokban idősebb életkorban diagnosztizálják (kutyákban
az átlagéletkor 9.3-10.9 év, macskákban 11-12.5 év). A diagnózis
időpontjában az állatok 25-56%-a semmiféle légzőszervi tünetet nem
mutat, azaz az elváltozást csak véletlenszerűen fedezik fel. Egy
beagle kutyákon végzett tanulmány arról számol be, hogy az állatok
csak akkor mutattak tüneteket, amikor a daganat átmérője elérte a 3
cm-t. A klinikai tünetek közül a köhögés, testtömegvesztés és
lethargia a leggyakoribbak. Dyspnoeval csak igen ritkán találkozunk.
A primer tüdődaganatok általában malignusak, szövettípus szerint
kutyákban 85%-ban bronchoalveolaris carcinomák, míg macskában
főként adenocarcinomák fordulnak elő. A primer tüdődaganatok
gyakran adnak helyi, regionális vagy távoli áttétet, elsősorban nyirok-
csomókba, csontokba, a központi idegrendszerbe. Macskákban a
mellkason kívüli áttétek sokkal gyakoribbak, mint kutyákban. Macs -
kák esetében relatíve gyakori az ujjakban kialakuló áttét, amelynek
oka nem teljesen tisztázott; kialakulásában a talp hőleadási feladata-
it szolgáló speciális érhálózatnak tulajdonítanak szerepet. 

A metastaticus tüdődaganatok leggyakrabban az alábbi primer
daganatokból származnak: pajzsmirigy – carcinoma, csontok – os teo -
sarcoma, emlő – carcinoma, lép – hemangiosarcoma, húgyhólyag – át -
meneti sejtes carcinoma (TCC). 

Az állatorvoslásban a tüdődaganatok rutin diagnosztikájának el -
sődleges eszköze a röntgenvizsgálat. A felvételt minimum 2, de
inkább 3 irányból célszerű elvégezni (jobb és bal LL, valamint VD
vagy DV). Próbáljunk figyelni arra, hogy az expozíció a belégzés csú-
csán történjen. Altatott állat esetén intubálás után a ballon felfújásá-
val fokozható a tüdő légtartalma, ezáltal a felvétel kontrasztossága.
Apróbb gócokat csak akkor van esélyünk észrevenni, ha a környező
területek alacsony denzitásúak, azaz légtartalmuk magas. Mivel
oldalfekvésben az alsó tüdőfél mindig komprimált, az elváltozások

nagyobb valószínűséggel vehetők észre a kazettától távolabbi, felső
tüdőfélben. 

A tüdődaganatok megjelenése a röntgenfelvételen igen eltérő le het.
A leggyakoribb a nodularis tüdőrajzolat, ami körülírt lágyszöveti gó -
c(ok) jelenlétét takarja. A gócok lehetnek egészen apróak (<5 mm –
micronodularis rajzolat) (1. kép), vagy nagyobbak (5-30 mm – mac -
ronodularis rajzolat) (2. kép). Ennél nagyobb góc esetén a terime
vagy képlet elnevezés használata javasolt (3. kép) (az angol „mass”
szó helytelen magyarosítása nyomán terjed a massza kifejezés, ami
sokkal inkább konyhai, mintsem orvosi fogalom). A nodularis rajzolat
lehet solitaer, vagy multiplex. Utóbbi esetben lehet uni- vagy mul ti -
lobaris kiterjedésű. Előfordul, hogy a gócok centrális részét gáz tölti
ki (ún. cavitary lesion) (4. kép). Ha a gócok körvonala elmosódott, a
mellkasi kép egy hóviharhoz hasonlítható (snowstorm vagy hóförge-
teg-szerű rajzolat) (5. kép).

Az apróbb gócokat el kell különítenünk extrathoracalis képletek
summatiojától (pl. emlőbimbó, cutan vagy subcutan granulomák) (6.
kép) és egyéb eredetű pulmonalis képletektől. Ezek közül a leggya-
koribb a röntgensugárral párhuzamos állású tüdőerek kerek árnyéka,
aminek jellegzetessége, hogy a periféria felé haladva ezen árnyékok
átmérője fokozatosan csökken (ahogy az erek átmérője is) (7. kép).
A tüdő állományában előfordulhat még gyulladásos/allergiás/parazi-
tás eredetű granuloma, tályog, amelyeket szintén nem tudunk elkülö-
níteni a daganatos elváltozásoktól a röntgenfelvételen. Az ún. eosi no -
phil pneumopathia gyakran jár együtt kifejezett nodularis képletek
képződésével és a daganatos elváltozástól csak kiegészítő vizsgála-
tok segítségével differenciálható (pl. perifériás vér eosinophilia, bron -
cho alveolaris lavage-ban eosinophilia) (8. kép). Ritka elváltozás az
ún. pulmonalis osteoma, amely egyfajta heterotopiás csontszövet a
tüdő állományában. Nem minősül kóros elváltozásnak, de elkülöníté-
se a metastasistól gyakran szinte lehetetlen (9. kép).

Tüdődaganatokhoz társultan néha megfigyelhető, hogy a distalis
végtagcsontokon columnaris típusú periostealis reakció alakul ki. A
hyper tro phiás osteopathia (acropachia) néven ismert paraneo plas -
ticus jelenség pontos magyarázata ismeretlen, egyesek a daganat
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1. kép: Micronodularis tüdőrajzolat. A tüdő állományában számos
apró, néhány mm átmérőjű lágyszöveti góc látható. A haemangio -
sarcoma tüdőmetastasisának gyakori megjelenési formája.

2. kép: Macronodularis tüdőrajzolat kutyában. A tüdő állományá-
ban disszemináltan 1-2 cm átmérőjű nodularis árnyékok figyelhetők
meg. Az emlőben meszes állományú daganatgóc látható.
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által termelt vazoaktív mediátorok hatásának tulajdonítják, amely
megváltoztatja a csonthártya vérellátását, ezáltal aktiválódik az os teo -
genesis (10. kép).

A nodularis rajzolaton túl a tüdődaganatok jelentkezhetnek még

diffúz interstitialis rajzolat formájában (pl. lymphoma), illetve – külö-
nösen a pleura érintettsége esetén – mellűri folyadék megjelenése is
előfordulhat. Ezek az elváltozások még kevésbé specifikusak, mint a
nodularis rajzolat. 

3. kép: A bifurcatiotól caudalisan egy – csaknem a szívvel meg-
egyező méretű – lágyszöveti terime figyelhető meg. Mellette
számos kisebb nodularis árnyék is látható.

4. kép: Ún. „cavitary lesion”, azaz üreges képlet macska caudalis
tüdőlebenyében. Az elváltozás általában dagantos eredetű gócot
takar, de elméletileg tüdőtályogra is utalhat.

5. kép: „Hóförgeteg” jellegű tüdőrajzolat. A gócok elmosódott ha -
tárúak, ami az interstitium egyeneten tumorsejtes beszűrődéséből
fakad. Néha eosinophil pneumopathia áll a háttérben.

6. kép: A több irányú felvétel jelentősége. Az oldalirányú kép alap ján
a caudalis lebenyre lokalizált körülírt góc valójában a bőr alatt he -
lyeződő granuloma, ami a VD felvétel alapján jól meghatározható.

7. kép: A vékony nyíllal jelölt képlet átmérője megegyezik a szom-
szédos erekkel, így ez alapján lehet tangenciális leképezésű tüdőér
vagy dagantgóc is. A nagyobb nyíllal jelölt nodulus átmérője
nagyobb, mint a szomszédos erek, így nagy valószínűséggel nem
vascularis struktúráról van szó. 

8. kép: Eosinophil pneumopathia. Elmosódott határú, nagy kiterje-
désű terime a jobb caudalis lebeny területén (*). Az mosófolyadék
eosinophiliát igazolt, az elváltozás prednisolon terápia hatására
teljesen eltűnt. (A képek a www.veterinaryradiology.net honlapról
származnak.)
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9. kép: Pulmonalis osteoma. A tüdő állományában számos apró
góc látható, amelyek méretükhöz képest igen intenzív radioden zi -
tással rendelkeznek. Az elváltozás jóindulatú, nem progrediál és
tünetet nem okoz.

10. kép: Hypertrophiás osteopathia (acropachia) kutyában. A bal
tüdőfélben nagyméretű daganatképlet (*), a végtagok distalis csö-
ves csontjain columnaris periostealis reakció látható.

Tagfelvétel
Tisztelt Kollégák!
A Kisállat Szemészeti Egyesület szeretettel várja olyan állatorvosok és állator-
vostan hallgatók jelentkezését, akik a szemészet szakterület iránt érdeklődnek.
Egyesületünk elsődleges célja a kisállat-szemészettel foglalkozó állatorvosok
szakmai kapcsolatteremtésének, kommunikációjának és tapasztalatcseréjének,
szakirányú továbbképzésének előmozdítása és támogatása.

Az Egyesületbe történő tagfelvétel pártoló vagy rendes tagként lehetséges. 2016-
ban az éves tagdíj mindkét tagviszony esetében 10 000 Ft (a pártoló állatorvos-
tan hallgatók a tagdíjfizetési kötelezettség alól mentesülnek).

Pártoló tag bármely állatorvos vagy állatorvostan hallgató lehet, aki egyetért
az egyesület célkitűzéseivel, és támogatni kívánja azt.

Rendes tag csak az az állatorvos lehet, aki sikeresen teljesíti a 3 részből álló fel-
vételi vizsgát:

1.) Esetbemutatások elkészítése
2.) Írásbeli vizsga
3.) Szóbeli vizsga

A rendes tagfelvételi vizsgát teljesítő kolléga, a megfelelő szak-
mai tudás meglétét bizonyítja, amellyel magas szakmai színvo-
nalon képes ellátni a szembeteg kutyákat és macskákat.

A felvételi vizsgával kapcsolatos további részletes információk
(elméleti és gyakorlati elvárások, a felkészüléshez javasolt szak-
mai anyagok, a rendes tagsági viszony esetén kötelezően szük-
séges szemészeti diagnosztikai eszközök) az egyesületi felvételi
vizsgaszabályzatban olvashatók, amelyet kérésre elküldünk a
jelentkező kollégának.

A következő tagfelvételi vizsga: 2016. november 25.

Jelentkezési határidő és az esetbemutatások benyújtási határideje: 2016. október 25.
Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: kiszekonferencia@gmail.com.

Tisztelettel: az Egyesület vezetősége
Fenyves Ildikó, Szentpétery Zselyke, Lévai Péter, Bárány Györgyi


