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A mediastinum a jobb és a bal pleurazsák között található tér, amely-
ben számos szerv és képlet helyezkedik el. Anatómiailag – a szívhez
való viszony alapján – felosztható cranialis (praecardialis), medialis
(cardialis) és caudalis, ezen belül ventralis és dorsalis régiókra.

Radiológiai értelemben a gátorból kiinduló daganatok a „me di as -
tinális terime” fogalomkörbe tartoznak, hiszen e képletek daganatos
mivolta a röntgenvizsgálat alapján csak ritkán egyértelműsíthető.
Mediastinális terimékkel kisállatokban viszonylag gyakran találko-
zunk. A mediastinális képletek eredetének bizonyítása nehéz, általá-
ban csak citológiai vagy szövettani mintavétellel lehetséges. Az adott
képlet helyeződése azonban utalhat annak eredetére.

Gyakori kérdés, hogy egy mellűri képlet a mediastinumban, vagy
esetleg a tüdő állományában helyeződik. Ennek eldöntésére a VD, ill.
DV projekciók alkalmasabbak, mint a LL beállítás. Mediastinális loka-
lizációra kell gondolnunk, ha az elváltozás a DV/VD felvételen a
középvonalban található, vagy a mediastinalis anatómiai képletek
deviatioját okozza.

A cranioventralis mediastinum teriméi
A cranioventralis mediastinum egy rendkívül vékony tér, a trachea, a
szív és a sternum által határolt háromszögben a középsíkban (1. kép).
Cranialis része a középvonaltól kissé balra tolódva található egészsé-
ges állatokon is (2. kép). A LL röntgenfelvételen a benne futó érkép-
letek nem azonosíthatóak. Ventralis területén találhatók a sternalis nyi -
rokcsomók, a 2-3. sternebrától dorsalisan. Macskában általában egy,
kutyában egy pár (jobb és bal) nyirokcsomót találunk. A sternalis nyi-
rokcsomók gyűjtőterülete – az általános hiedelemmel ellentétben – nem
csak a mellkas, hanem a hasüreg, az emlők, a bordák és a thymus
is. Jelentős megnagyobbodása esetén így mindenképp kell gondol-
ni az említett anatómiai régiók elváltozására is (3. kép). Átlagos mére-
tű kutyában a szegycsonti nyirokcsomó mérete 3 cm nagyságig élet-
taninak tekinthető. Megítélésére főként csak a LL felvételen van lehe-
tőség, a DV/VD projekciókon általában a középárnyék summációja

nem teszi ezt lehetővé. A jobb és a bal oldalfekvésben készült felvé-
telek között gyakran van különbség, sokan azt tartják, hogy a jobb
oldalfektetésben a fiziológiás sternalis nyirokcsomó jobban vizuali-
zálható.

A cranialis mediastinalis nyirokcsomók a trachea ventralis oldala
mentén helyeződnek egyedenként eltérő számban és méretben.
Afferens területükhöz tartozik a nyak, a mellkas, a törzs és a hasüreg
is, bár hasűri folyamatok miatt megnagyobbodásuk szinte soha nem
szokott bekövetkezni. Megnagyobbodásuk esetén a LL felvételen a
légcső alatti lágyszöveti árnyék kiszélesedését lehet tapasztalni (3.
kép). A mediastinalis nyirokcsomók megnagyobbodásának leggya-
koribb oka a lymphoma. Érdekes módon a tüdő primer és me ta sta -
ti cus daganatai esetén, pneumonia vagy pyothorax során ezen nyi-
rokcsomók ritkán nagyobbodnak meg.

A thymus megnagyobbodása szintén gyakori oka cranioventralis
mediastinalis teriméknek. A thymomák általában a thymus tokjából
kiinduló alapvetően benignus természetű tumorok. Terjedésük szerint
lehetnek invazívak és noninvazívak (50-50%), attól függően, hogy a
környező ereket, szívburkot vagy tüdőt involválják-e. Jelenlétükhöz
gyakran köthetők paraneoplasticus jelenségek, mint myastenia gravis,
más immun-mediált kórképek (anaemia, polymyositis), esetenként
hypercalcaemia (4. kép). A thymomák esetenként egészen extrém
méreteket is ölthetnek, akár két oldalt a szív mellett a mellkasban hát-
rafelé terjedően.

A lymphoma és a thymoma mellett a mediastinum tumorai között
találkozhatunk még ectopiás (mellék)pajzsmirigyből kiinduló car ci -
nomával, lipómával, chemodectomával, metastaticus carcinomával,
valamint expanzívan növekvő mellkasfali sarcomákkal is. 

Macskáknál leírták a mediastinalis cysta („branchial cyst”) kialaku-
lását, amely elváltozás legtöbbször melléklelet, és csak kifejezett
növekedése esetén indokolt a műtéti kimetszés. Általában a sternalis
nyirokcsomóhoz képest caudalisabban helyeződik. Ultrahang vizs gá -
lattal a cysta – folyadéktartalma alapján – könnyen elkülöníthető a
parenchym képletektől. 
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1. kép: A cranioventralis mediastinum
megjelenése oldalirányú röntgenfelvételen
egészséges kutyában.

2. kép: A cranialis mediastinum kereszt-
metszeti képe (CT felvétele) egészséges
kutyában.

3. kép: Megnagyobbodott sternalis (S) és
mediastinalis (M) nyirokcsomó kutya LL
röntgenfelvételén.
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Dorsalis mediastinalis terimék
A dorsalis mediastinalis terimék – függetlenül attól, hogy cranialis,
medialis vagy caudalis helyeződésűek – általában a gátor látványos
kiszélesedését okozzák a DV/VD felvételeken. Egészséges állat ban a
mediastinum szélessége a gerincoszlop vastagságának maximum
kétszeresét éri el. Ez alól a brachycephal kutyák és az elhízott állatok
kivételek, amelyeknél szélesebb a gátor. A dorsalis terimék esetén a
daganatos elváltozásokat lényeges elkülöníteni a folyadékkal telt kitá-
gult nyelőcsőtől és a nyelőcsőben elakadt idegen testtől. Valamennyi
esetben gyakori a trachea ventralis irányú dyslocatioja. A nyelőcső
kontrasztos vizsgálata nem csak a tágulatok kimutatása miatt hasz-
nos, hanem segít vizualizálni a nyelőcső esetleges rendellenes lefu-
tását is. A nyelőcső daganatos elváltozásai kö zül a sarcomák,
leiomyosarcomák és laphámsejtes carcinomák fordulnak elő első-
sorban (5. a és b kép). Hazánkban egyre gyakoribb a nyelőcső
Spirocerca lupi okozta granulómás elváltozása, amely radio lógiai meg -
jelenésében kísértetiesen hasonlíthat egy neoplasztikus folyamatra.
Mi több, a nyelőcső daganatos transzformációja is relatíve gyakori
jelenség spirocercosis során (6. kép).

Perihylaris mediastinalis terimék
Ebben a régióban általában a tracheobronchialis nyirokcsomók meg-
nagyobbodása, ill. a szívbázisból kiinduló daganatok hozhatnak létre
lágyszöveti árnyékot a röntgenfelvételen. A tracheobronchialis nyirok-
csomók közül kettő a jobb és a bal főbronchus mentén, míg a középső
ezek között található. Elsősorban a tüdő, a hörgők, az aorta, a nyelő-

cső, a légcső és a rekesz területéről vezetik el a nyirkot. Meg nagyob bo -
dásuk klasszikus lágyszöveti árnyékot hoz létre a bifurcatio körül,
amely a LL felvételen a carina ventralis deviatioját okozza, a DV/VD fel -
vételen pedig a jobb és a bal főbronchus szögének nyílását (7. kép).
Utóbbit a balpitvar-tágulat okozta hasonló jelenségtől kell elkülöníteni. 

5. a és b kép: A caudodorsalis mediastinumban lágyszöveti terime látható. Az elváltozás a nyelőcső falából kiinduló sarcomának bizo-
nyult.

4. kép: Thymoma (T) kutyában. Kerekded lágyszöveti árnyék a
cranioventralis mediastinumban. A nyelőcső (Oe) tág, felmerül a
myastenia gravis gyanúja.

6. kép: A kontrasztnyeletés az oesphagus caudalis szakaszának
megfelelően elmosódott lágyszöveti árnyékot mutat, amely a nye-
lőcsövet ventralisan dyslocalja. A további vizsgálatok a nyelőcső
Spirocerca okozta granulómás elváltozását igazolták. 

7. kép: A tracheobronchialis nyirokcsomók megnagyobbodásának
egyik jele lehet a bifurcatio körül kialakult elmosódott határú
árnyék és a carina ventralis deviatioja.
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A perihylaris régióban kialakult terimék másik gyakori oka a szívbá-
zis tumoros elváltozása. A két leggyakrabban előforduló daganattí-
pus a chemodectoma és a hemangiosarcoma. A szívbázis tájéki teri -
mék gyakran nem rendelkeznek jól definiált határral. Még előrehala-
dott stádiumban is gyakran csak a distalis trachea jobb ventralis irá-
nyú eltolódása az egyetlen jel a VD/DV felvételeken (8. kép). A rönt-
genfelvétel nem ad lehetőséget a leggyakoribb okok, úgymint a szív-
bázis-tumorok, a jobb pitvar daganatainak és az a. pulmonalis tágu-
latának elkülönítésére.

A caudoventralis mediastinum teriméi
Ezen anatómiai régió teriméi gyakran mutatnak összefüggést az itt
futó nyelőcsővel (idegen test, tágulat, hiatus hernia). Az ugyancsak itt
helyeződő lobus accessoriusből kiinduló folyamatok is kelthetik me -
diastinalis elváltozás gyanúját.

8. kép: A hylaris regioban kialakult lágyszöveti terime felveti a
szívbázisdaganat gyanúját. A trachea ventralisan eltolódott.

Tagfelvétel
Tisztelt Kollégák!
A Kisállat Szemészeti Egyesület szeretettel várja olyan állatorvosok és
állatorvostan hallgatók jelentkezését, akik a szemészet szakterület iránt
érdeklődnek. Egyesületünk elsődleges célja a kisállat-szemészettel fog-
lalkozó állatorvosok szakmai kapcsolatteremtésének, kommunikációjá-
nak 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
állatorvostan 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 felvételi 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


