
Veleszületett rekeszsérvek
A rekeszsérvek kb. 15%-a veleszületett eredetű. Ide soroljuk 
a peritoneo-pericardialis, a peritoneo-pleuralis sérvet, vala-
mint a hiatus herniát. A rekeszen lévő veleszületett defektek 
nem feltétlen vezetnek sérv kialakulásához, gyakran csak 
idősebb korban a hasűri nyomás akut fokozódása (pl. trau-
ma, vemhesség) alakítja ki a herniát. 

Peritoneo-pericardialis sérv
(PPDH – peritoneopericardial diaphragmatic hernia)
Ebben az esetben a hasi szervek a rekesz centrum tendineu-
mának veleszületett nyílásán keresztül a szívburokba juthat-
nak. Macskákban a jelenséget egy autoszomális recessziv 
gén örökíti, mintegy 1:500-1500 incidenciával. Hosszú szőrű 
és himalája macskákban gyakoribb. A PPDH nem feltétlen 
okoz tüneteket, nem ritka, hogy csak idősebb állatban ke-
rül diagnosztizálásra (vagy akkor alakul ki!). A szívburokba 
leggyakrabban a máj esik elő, a cseplesz, a gyomor és a 
vékonybél valamivel ritkábban. A röntgenfelvételen általában 
azt látjuk, hogy a szívárnyék jelentősen megnagyobbodott, 
ugyanakkor a szív nem mutatja az egyes üregek megna-
gyobbodására jellemző klasszikus jellemvonásokat („kisarko-
sodás”, dorsalisan devialt trachea, homorú caudalis sziluett 
stb.), hanem leginkább minden irányból gömbszerű alakot ölt 
(spheroid szívalak, golyószív). A szív mérete egészen extrém 

nagy is lehet bizonyos esetekben (1-2. kép). Ezt minden-
képpen el kell különíteni pericardialis folyadékgyülemtől, ill. 
mellűri teriméktől (daganat, granuloma). A szívárnyék felett 
néha a gyomor-béltraktusra jellemző elváltozásokat (tubula-
ris vagy kompakt gázgyülem, szemcsés béltartalom stb.) is 
megfigyelhetünk (3-4. kép). A sérvtartalom általában a szívtől 
caudalisan vagy caudolateralisan helyeződik. A szív és a re-
kesz kivétel nélkül mindig összefekszik, rövidebb-hosszabb 
szakaszon érintkezik egymással mindkét irányú felvételen. 
A hasi szervek helyeződésének megváltozása is feltűnhet 
olykor, de ez általában nem olyan kifejezett, mint traumás 
rekeszsérvek esetén. Nem ritka, hogy a PPDH más, vele-
született congenitalis defectusokkal együtt fordul elő, pl. a 
sternum deformitásaival (5. kép). A kórhatározáshoz a natív 
röntgenvizsgálaton túl igénybe vehető a kontrasztnyeletéses 
kontroll (1-2 ml/ttkg bárium-szulfát szuszpenzió p. os, kb. 1 
óra múlva készített felvételekkel), amennyiben a gyomor-bélt-
raktus helyeződik a szívburokban (6. kép). Emellett az ult-
rahang és a keresztmetszeti képalkotó eljárások (CT, MRI) 
ugyancsak kiváló diagnosztikai értékűek. 

Hiatus hernia
A hiatus herniaval akkor találkozunk, ha a rekeszizom ve-
leszületett vagy traumás okból kitágult nyílásán (hiatus oe-
sophagei) keresztül a gyomor bizonyos részei a mellkasba 
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1. kép. A szívárnyék mérete jelentősen megnőtt, vetületében 
heterogén lágyszöveti árnyék látható, a szív és a rekesz hossza-
san összefekszik. Peritoneo-pericardialis sérv gyanúja.

2. kép. Az 1. képen látható kutya DV felvétele. A szívárnyék 
csaknem a teljes mellkast kitölti. A rekeszvonal és a pericardium 
hosszasan érintkezik.



csúsznak (7-8. kép). Két alapvető típusa van. Az ún. „sliding” 
(csuszamlásos) hernia esetén a gastrooesophagealis sphinc-
ter és a cardia kerül át a mellkasba. Ez a típus általában vele-
született, így általában fiatal állatokban fordul elő. Az előesés 
dinamikus és intermittáló jellegű, azaz a cardia a mellkas és 
a hasüreg között ki-be csúszkál, így nem minden röntgenfel-
vételen lesz látható az a lágyszöveti árnyék, amely a caudalis 
nyelőcsőnek megfelelően feltűnhet (10-12. kép). Gyakran 
csak fluoroscopiás vizsgálat tudja igazolni a gyanút. A klinikai 
tünetek is ennek megfelelően a kifejezett rosszullét és a teljes 
tünetmentesség közötti széles skálán váltakozhatnak. 

A paraoesophagealis sérv (más néven rolling hernia) ese-
tén a nyelőcső mellett, a kitágult nyíláson át a cardia a fundus 
vagy más lágyszervek esnek elő és általában rögzített pozí-
cióban maradnak (13-14. kép). Leírták a fenti két sérvtípus 
kombinációját is. A negyedik típus a gastrooesophagealis 
intussusceptio (9. kép).

Hiatus hernia kutyákban és macskákban is előfordulhat. 

Shar-pei kutyákban különösen gyakran írták le más nyelő-
cső-elváltozásokhoz társultan. A tünetek között elsősorban 
a regurgitatiot, hányást, nyálzást, dyspnoet említik, de az 
esetek egy részében semmilyen tünetet nem okoz. Natív 
röntgenfelvételen a legyakrabban a rekesz bal szára előtt ki-
alakult lágyszöveti képletet, a cardia cranialisan dyslocal, ez-
által a gyomor alakja abnormálissá válik, a nyelőcső kitágul, 
a félrenyelés miatt aspiratios pneumonia alakulhat ki. Kont-
rasztnyeletéssel a fenti elváltozások sokkal egyértelműbben 
megjeleníthetők. Gastrooesophagealis invaginációról (intus-
susceptioról) beszélünk, ha a gyomor, esetleg a léppel, csep-
lesszel, vékonybéllel együtt a nyelőcső lumenébe herniálódik. 
A kórkép akut, súlyos tünetekkel jár, nem ritkán elhullással 
végződik. Fiatal német juhászokban relatíve gyakori. A rönt-
genfelvételen a caudalis nyelőcső területén lévő hatalmas 
lágyszöveti képlet lehet jellegzetes, a nyeletés pedig intralu-
minalis folyamatot igazol. Ezzel együtt a hasüregből a megfe-
lelő szervek hiányozhatnak. 
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5. kép. PPDH fiatal macskában. Feltűnik, hogy a sternumon is 
látható congenitalis defectus: a szokásos 8 sternebra helyett 
csak 5 fejlődött ki.

6. kép. Az 1-2. képen szereplő kutya felvételei kontrasztetetés 
után. A vizsgálat igazolja, hogy a szívburokban vékonybelek he-
lyeződnek.

3. kép. Nagymérető globoid szívárnyék, amelynek vetületében 
egyértelmű, gázos tubuláris struktúrák láthatóak. A szívburokban 
nagy mennyiségű vékonybelet talált a műtét.

4. kép. A 3. képen szereplő kutya posztoperatív mellkasfelvéte-
le. A kiürült pericardium még mindig kitágult (nyilak), a szív valós 
mérete jól megítélhető.
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7. kép. A hiatus oesophagei normál ana-
tómiája. A nyelőcsövet a lig. phrenicooe-
sophageale (Laimer-membrán) rögzíti a 
rekeszhez.

9. kép. A ritkább hiatus hernia típusok 
közé tartozik a sliding és rolling sérvek 
kombinációja és a gastrooesophagealis in-
vagináció (intussusceptio).

11. kép. Sliding hernia oldalirányú fel-
vételei (natív és kontrasztos). Már a natív 
felvételen is sejthető a rekesz előtt a lágy-
szöveti képlet a nyelőcső vetületében.

8. kép. A két leggyakoribb hitaus hernia 
típus a „slidig” (csuszamlásos) (A) és a pa-
raoesophagealis („rolling”) (B).

10. kép. A normál helyeződésű gázos 
fundus (F) képét nem szabad összekever-
ni hiatus herniával, még akkor sem, ha a 
rekesz szára (nyilak) nem azonosítható 
egyértelműen.

12. kép. A 11. képen szereplő állat VD 
felvételei (natív és kontrasztos). A natív 
VD felvételeken az elváltozás gyakran 
nem vehető észre.

13. kép. Paraoesophagealis sérv oldalirányú natív és kontrasztos 
felvétele kutyában. A vékony falú, gázzal telt képlet a rekesztől 
cranialisan már a natív felvételen is látható.

14. kép. Paraoesophagealis sérv VD felvétele (natív és kontrasz-
tos, ld. 13. képen szereplő állat). A kontraszt két lumennel rendel-
kező képletet is igazol. 


