
A rekeszizom a mellüreget és a hasüreg elválasztó izomle-
mez. A légzés során a rekesz felelős a mellűri térfogatváltozás 
körülbelül 75%-áért, míg a maradékot az intercostalis izmok 
mozgása adja. Emellett a diaphragma mechanikus határként 
is szerepel a hasüreg és a mellüreg között. A rekeszen 3 nyí-
lás található, ahol az aorta, a v. cava caudalis és a nyelőcső 
átlép a hasüregbe. Emellett a hasi nyirokerek több ponton is 
átfúrják a rekeszt, s mivel a nyirok áramlása a ductus thora-
cicus felé egyirányú, előfordulhat, hogy hasűri gyulladásos 
vagy daganatos betegségek következményeként a sternalis 
nyirokcsomók nagyobbodnak meg.

A rekeszizom az inas centrum tendineumból és 3 vékony 
perifériás izomból áll (pars lumbalis, pars sternalis és pars 
costalis). A pars lumbalis a 3-4. ágyékcsigolyáról ered, így 
ezen csigolyák ventralis felszíne a röntgenfelvételeken gyak-
ran elmosódott, egyenetlen, ami kóros folyamat, osteolysis 
gyanúját keltheti (1. kép). Ugyancsak ez az anatómiai ma-
gyarázata annak a jelenségnek, hogy a vándorló mellkasi 
idegen testek (elsősorban toklász) az L3-4 csigolyák mentén 
alakít ki discospondylitist (2. kép). Radiológiai értelemben 
rekeszizom bal és jobb szárra, szárak közötti hasadékra és 
a kupolára osztható. A rekesz szárai jobb oldali fektetésben 
általában párhuzamosak, míg bal oldali fektetésben dorsali-
san „V” alakot formálnak (3. kép). Macskáknál ez a különb-
ség kevésbé látványos (4. kép). Bal oldali fektetés esetén a 
bal, jobb oldali esetén a jobb rekeszszár helyeződik crania-
lisan. A V betű szárai akár két és fél csigolyányi távolságra 
is kerülhetnek egymástól, ha az állat teste rotált, vagy ha a 
centrálsugár a cranialis mellkasra irányult. A két szár között 

esetenként egy harmadik vonal is megfigyelhető, amely a 
középvonalban a szárak között látható homorulatként értel-
mezhető (intercrural cleft) (5. kép). A gyomor fundus tájéka 
a bal oldali rekeszszárral szorosan összefekszik, így különö-
sen a LL felvételen azt az érzetet keltheti, mintha a gyomor a 
mellkasba herniálódott volna. 

Az ép rekesz radiológiai megjelenése nagyfokú variabilitást 
mutat. Befolyásolhatja többek között az állatfaj, az életkor, az 
elhízottság, a légzési fázis vagy a testhelyzet. Frontális pro-
jekciókban a rekesz kétféleképpen nézhet ki: vagy egységes 
íves képet alkot, vagy a kupola és a két szár egy hármas 
osztatú szimmetrikus struktúra képét mutatja (6. kép).

Általánosságban, ha a centrálsugár a rekesz vonalával pár-
huzamos (DV fektetésben a hasra centrált, VD fektetésben 
a mellkasra centrált beállítás), akkor a rekeszvonal egységes 
képet mutat. Fordított esetben (VD fektetésben a hasra cent-
rált, DV fektetésben a mellkasra centrált beállítás) a rekesz 
jellegzetesen 3-as osztatú megjelenést mutat. Nagyon mély 
belégzés esetén, vagy ha az állat komoly légszomjat küzd a 
VD vagy DV felvételeken a rekeszvonal hullámos lefutásúnak 
tűnhet (az angol irodalomban ezt „tenting”-nek nevezik és a 
tüdőemphysema egyik jeleként értelmezhető) (7. kép).

Az oldalirányú röntgenfelvételen a rekesz és a gerincosz-
lop találkozása a 11-13. csigolyák vonalára tehető, de ez 
egészen a T9-L1 határok között mozoghat. Ez elsősorban a 
légzési statustól és az aktuális intrabdominalis és intrathora-
calis nyomásviszonyoktól függ. Mély belégzésben a rekesz a 
hasüreg irányába ellapul, a szív és a rekesz közötti távolság 
megnő (8. kép).
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1. kép. A rekeszizom pars lumbalisa a 3-4. ágyékcsigolya testén 
ered. Az insertio területén a csigolyatest ventralis felszíne elmo-
sódott lehet, amely osteolysis téves érzetét keltheti a szemlélő-
ben. 

2. kép. A mellüregbe jutó apró, vándorló idegen testek (pl. tok-
lász) gyakran a rekeszizom mentén eljutnak a gerincoszlopig, és 
típusosan annak eredésénél, a 3-4. lumbalis csigolyában akadnak 
el és hoznak létre discospondylitist.
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3. kép. Kutyában jobb oldali fektetésben a rekesz két szára 
nagyjából párhuzamos lefutású, míg bal oldali fektetésben V ala-
kot formál. A szárak közül mindig az helyeződik cranialisan, ame-
lyik oldalán fekszik az állat.

4. kép. Bal és jobb oldali röntgenfelvétel macska epigastrialis 
régiójáról. Macskákban – a kutyáktól eltérően – a két rekeszszár 
nem formál jellegzetes párhuzamos ill. „V” alakot a jobb, ill. bal 
oldali fektetések esetén.

5. kép. Bal LL fektetés esetén kutyában a bal rekeszszár he-
lyeződik cranialisan. A gyomor fundus tájéka (zöld) a bal szárral 
(fehér) fekszik össze, így a „V” alakban tűnik fel. A jobb szár (fe-
kete) mellett időnként egy rövidebb és laposabb lefutású vonal is 
megjelenik („intercrural cleft”, kék).

6. kép. A rekesz megjelenés a frontalis (VD, DV) felvételeken 
kétféle lehet: vagy egységes domború képet mutat (felső kép), 
vagy a jobb és bal szár lateralisan, a kupola pedig medialisan egy 
hármas osztatú struktúrát formál (alsó kép). A bal oldalon a gyo-
mor fundusa (F) látható.

7. kép. LL felvétel ptx-es kutya mellkasáról. A rekesz pars costa-
lisának tapadása hullámos lefutású (nyilak), amely azonban csak 
akkor látható, ha a mellkas jelentősen kitágul (pl. extrém belég-
zés, vagy tenziós pneumothorax kapcsán).

8. kép. A rekeszvonal lefutása és alakja jelentősen eltérhet a 
légzési fázistól függően. Mély belégzés során (bal oldali kép) a 
rekeszvonal kiegyenesedik, a szív-rekesz távolság megnő, és a 
tüdőhatár akár 2 csigolyányi távolsággal is hátratolódik. 


