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A tüdő szerkezeteA tüdő szerkezete

�� MellkasfalMellkasfal
�� PleuraPleura
�� MediastinumMediastinum
�� TüdőTüdő

–– bronchusbronchus rendszerrendszer
–– a. a. pulmonalispulmonalis
ágrendszereágrendszere

–– tüdőváztüdőváz
((interstitiuminterstitium))

A tüdő vérellátásaA tüdő vérellátása



Mellkasi anatómiaMellkasi anatómia
lebenyeklebenyek



a, b = pulmo dext.

c, d = pulmo sin.
[ ] többnyire nem fejlődött ki

Bronchopulmonalis segmentumok
sémás rajz

Tillmann, Atlas der Anatomie, Springer 2005

Aspectus lat. Aspectus med. Aspectus lat. Aspectus med.



Vizsgáló eljárásokVizsgáló eljárások
�� Röntgen felvételRöntgen felvétel

PP--A, AA, A--P, fekvő helyzetű, P, fekvő helyzetű, FriehmannFriehmann--DahlDahl felvfelv..
hosszan elemezhető, visszakereshető,  tárolható (jogi vonzat)hosszan elemezhető, visszakereshető,  tárolható (jogi vonzat)

�� ÁtvilágításÁtvilágítás
rekeszrekesz--, , mediastinummediastinum mozgás ( mozgás ( HolczknechtHolczknecht--JacobsonJacobson tünet),tünet),
hilushilus--pulzációpulzáció, rávetülő, rávetülő--, v. kóros képlet lokalizálása, v. kóros képlet lokalizálása

�� CT CT ––spirál CT, MSCT, HRCTspirál CT, MSCT, HRCT
axialisaxialis szeletsorozatok (natívszeletsorozatok (natív--és kontrasztos és kontrasztos --), volumen adatgyűjtés, ), volumen adatgyűjtés, 
postpost--processingprocessing eljárásokeljárások

�� MRMR -- mellkasfal, mellkasfal, mediastinummediastinum, szív, , szív, nagyereknagyerek

�� Izotóp vizsgálatIzotóp vizsgálat: : ventillációs, ventillációs, perfusiósperfusiós

�� UHUH: : pleurálispleurális folyadékfolyadék



Negatív mellkas  röntgen felvétele (p-a)

1. Clavicula
2. Columna vertebralis
3. Spatium intercostale
4. Costae
5. Hilus pulmonalis
6. Atrium sinistrum
7. Aorta gomb
8. Truncus pulmonalis
9. Auricula sin.

10. Atrium dextr.
11. Venticulus sin.
12. Ventriculus dext.
13. Angulus cardiophrenicus sin.
14. Diaphragma
15. Gyomorléghólyag
16. Recessus costodiaphragmaticus

seu sinus phrenicocostalis

Csillag, Anatomy of the Living Human, Könemann 1999



Negatív  mellkas röntgen felvétel (lat.)

1. Columna vertebralis
2. Trachea
3. Manubrium sterni
4. Aorta ascendens
5. Arteria pulmonalis dext.
6. Spatium retrosternale
7. Bronchus principalis

8. Atrium dextrum
9. Corpus sterni
10. Atrium sinistrum
11. Aorta thoracica descendens
12. Diaphragma

Csillag, Anatomy of the Living Human, Könemann 1999



CT felvétel (axiális szelet)

Csillag, Anatomy of the Living Human, Könemann 1999



MR vizsgálatMR vizsgálat



PETPET--CTCT



A A tüdőröntgenképtüdőröntgenkép leírásának leírásának 
terminológiájaterminológiája

�� 1. a típusos 1. a típusos hílusokhílusok kalibereltéréseikalibereltérései
�� tágult, tágult, --vaskos vaskos híluserekhíluserek
�� gracilis, gracilis, hypoplasiáshypoplasiás híluserekhíluserek
�� centroperifériáscentroperifériás kaliberdiscrepanciakaliberdiscrepancia
�� apicobasalisapicobasalis kaliberdiscrepanciakaliberdiscrepancia
�� hílusasszimetriahílusasszimetria

�� 2. 2. vascularisatiósvascularisatiós eltérésekeltérések
�� hypervascularisatiohypervascularisatio
�� hypovascularisatiohypovascularisatio (körülírt is lehet)(körülírt is lehet)
�� avascularisaltavascularisalt területekterületek



A A tüdőröntgenképtüdőröntgenkép leírásának leírásának 
terminológiájaterminológiája

�� 3.„parenchymás” (3.„parenchymás” (interstitialisinterstitialis) vonalárnyékok) vonalárnyékok
�� diffuzdiffuz v.körülírtv.körülírt hálózatos rajzolathálózatos rajzolat
�� hajszálvonalak és hajszálvonalak és atelectásiásatelectásiás csíkokcsíkok

�� 4. foltárnyékok4. foltárnyékok
�� multiplex aprófoltok (multiplex aprófoltok (diffuzdiffuz))
�� szabálytalan és szabályos alakú foltárnyékokszabálytalan és szabályos alakú foltárnyékok
�� homályhomály

�� 5. üregárnyékok5. üregárnyékok
�� 6. 6. transparentiaeltérésektransparentiaeltérések

�� csökkent csökkent transparentiatransparentia
�� fokozott fokozott tansparentiatansparentia



Röntgen leletRöntgen lelet
�� Röntgen Röntgen anamnesisanamnesis
�� Dinamikus észlelés (hosszmetszeti kép)Dinamikus észlelés (hosszmetszeti kép)
�� Röntgenlelet (Röntgenlelet (consiliumconsilium))
A látottak részletes és pontos leírásaA látottak részletes és pontos leírása
–– VanVan--e kóros eltérés?e kóros eltérés?
–– Ha igen, annak pontos jellemzése: Ha igen, annak pontos jellemzése: 
lokalizáció, méret, jelleg, szerkezet, lokalizáció, méret, jelleg, szerkezet, 
környezethez való viszonya, multiplicitás,környezethez való viszonya, multiplicitás, stb.stb.

-- VéleményVélemény (egyértelmű, alternatívák, (egyértelmű, alternatívák, v.jelenv.jelen
vizsgálattal nem tisztázható a kérdés vizsgálattal nem tisztázható a kérdés -- más képalkotó más képalkotó 
javallata)javallata)

-- Ki ír jobb leletet?Ki ír jobb leletet?
A tapasztaltabb radiológus és aki az információk A tapasztaltabb radiológus és aki az információk 
birtokában van (előzmény, birtokában van (előzmény, klinikumklinikum)!)!



levegőlevegő
szövet+folyadékszövet+folyadék

=  transzparencia

mellkas röntgen felvétel  kulcsszó: 
transparentia



BronchusBronchus carcinomacarcinoma

�� Szövettan:Szövettan:
�� laphám laphám cc.(centráliscc.(centrális típusú)típusú)
�� Adenocc.(perifériásAdenocc.(perifériás --))
�� AnaplastikusAnaplastikus, nagysejtes , nagysejtes cccc..
�� Kissejtes Kissejtes cccc..

�� RtgRtg tünetei:tünetei:
–– maga a tumoros elváltozás és/v.maga a tumoros elváltozás és/v.
–– bronchostenosisbronchostenosis okozta tünetekokozta tünetek
––metastasisokmetastasisok



BronchusBronchus -- carcinomacarcinoma



Hegcarcinoma



PancoastPancoast--tumortumor

�� Tüdőcsúcsban, Tüdőcsúcsban, 
mellkasfalra terjedő mellkasfalra terjedő 
bronchusbronchus cccc.,., (váll (váll 
fájdalom, fájdalom, HornerHorner--
triasztriasz, azonos oldali , azonos oldali 
rekeszbénulás)rekeszbénulás)
Az I.Az I.--II. bordák hátsó II. bordák hátsó 
íve és a csigolyatestek íve és a csigolyatestek 
destrukcióját destrukcióját 
okozhatja.okozhatja.



BronchusBronchus carcinomacarcinoma
centrális típusúcentrális típusú

�� Valamelyik főValamelyik fő--vagy lebenyhörgő falában, a vagy lebenyhörgő falában, a 
lumen felé növekszik.lumen felé növekszik.

�� Kezdetben a Kezdetben a bronchostenosisbronchostenosis tünetei tünetei 
dominálnak: dominálnak: retentiósretentiós pneumoniákpneumoniák, , 
obstructivobstructiv emphysaema,inkomplettemphysaema,inkomplett
atelectasiaatelectasia, mely gyulladással szövődhet., mely gyulladással szövődhet.

�� Az Az extrabronchiálisextrabronchiális áttörést követően áttörést követően egyoldaliegyoldali
hílushílus kiszélesedéskiszélesedés (a (a hílusárnyékhílusárnyék nem nem 
bontható fel), bontható fel), szabálytalan szabálytalan konturralkonturral, a , a 
környezete felé seprűszerű nyúlványokat bocsát.környezete felé seprűszerű nyúlványokat bocsát.





(http://www.szote.u-szeged.hu/radio/mellk1/mellk7a.htm)

BronchusBronchus –– carcinomacarcinoma
centrális centrális lokalizáciolokalizácio



Multiplex tüdő Multiplex tüdő metastasismetastasis



PneumothoraxPneumothorax

�� A mellkasfal és különböző mértékben collabált A mellkasfal és különböző mértékben collabált 
tüdő tüdő pleurapleura viscerálisaviscerálisa között között rajzolatmentes rajzolatmentes 
sávárnyék.sávárnyék.

�� PtxPtx gyanú esetén gyanú esetén kilégzésbenkilégzésben készüljön a készüljön a 
felvétel!felvétel!

�� Sovány betegen, fekvő helyzetben készült Sovány betegen, fekvő helyzetben készült 
felvételen bőrredő hasonló képet adhat!felvételen bőrredő hasonló képet adhat!

�� TensiósTensiós ptxptx esetén a esetén a kp.árnyékkp.árnyék ellenoldal felé ellenoldal felé 
dislokáltdislokált –– sürgős sürgős thth.!.!

�� HydroHydro--ptxptx esetén a esetén a nívóképződés nívóképződés 
pathognomikuspathognomikus jel!jel!



PTX PTX pneumothoraxpneumothorax, , lunglung collapsecollapse



PleurálisPleurális folyadékfolyadék

�� Mennyisége változó, a sinust kitöltő árnyéktól a tüdő Mennyisége változó, a sinust kitöltő árnyéktól a tüdő 
kisebbkisebb-- nagyobb részének vagy egészének fedettségét nagyobb részének vagy egészének fedettségét 
okozhatja okozhatja -- típusos megjelenés. típusos megjelenés. 

�� Nagy mennyiségű Nagy mennyiségű pleurálispleurális folyadék a középfolyadék a közép--árnyékot árnyékot 
kissé áttoltja.kissé áttoltja.

�� Lehet Lehet subpulmonalissubpulmonalis lokalizációjúlokalizációjú
( ( FriehmannFriehmann--DahlDahl felvétellel igazolható)felvétellel igazolható)



(http://www.szote.u-szeged.hu/radio/mellk1/mellk7a.htm)



HydroHydro--thoraxthorax



HydroHydro--thoraxthorax



�� PleuralisPleuralis folyadékfolyadék

1.1. TransudatumTransudatum-- szívszív--,ill.,ill. chr.vesechr.vese--elégtelenségelégtelenség, , 
hypoproteinaemiahypoproteinaemia, túltöltés., túltöltés.

2.2. ExsudatumExsudatum –– tbc és más fertőzések, tbc és más fertőzések, 
subphrenikussubphrenikus tályog, tályog, tüdőtumor,SLEtüdőtumor,SLE, RA., RA.

3.3. HaemothoraxHaemothorax (HTX)(HTX) –– mellkasi trauma, mellkasi trauma, 
haematológiaihaematológiai betegségekbetegségek

4.4. Véresen Véresen festenyzettfestenyzett pleurálispleurális folyadékfolyadék ––
pulmonalispulmonalis emboliaembolia, , tüdőtumortüdőtumor. . 



PneumoPneumo--hydrothoraxhydrothorax



AtelectasiaAtelectasia

�� A tüdő A tüdő légtelennélégtelenné válása, s ezáltal a légtartó válása, s ezáltal a légtartó 
tüdőkörnyezetben megjelenőtüdőkörnyezetben megjelenő foltárnyékfoltárnyék..

�� Az Az alveolarisalveolaris légtartalom csökkenése v. légtartalom csökkenése v. 
teljes eltűnése teljes eltűnése azáltal, hogy a külső légtérrel azáltal, hogy a külső légtérrel 
az összeköttetés megszakad, a levegő az az összeköttetés megszakad, a levegő az 
alveolusokbólalveolusokból felszívódik, és az egyébként ép felszívódik, és az egyébként ép 
tüdő saját rugalmasságánál fogva tüdő saját rugalmasságánál fogva kollabálkollabál..

�� DiffdgDiffdg.: .: pneumoniapneumonia



AtelectasiaAtelectasia



atelectasiaatelectasia -- húzzahúzza pleurpleur. folyadék . folyadék -- toljatolja



PulmonalisPulmonalis pangás/oedemapangás/oedema

�� A A capillarisokbólcapillarisokból az az interstitiumbainterstitiumba átszürődőátszürődő nagynagy
mennyiségű folyadékotmennyiségű folyadékot a nyirokerek nem tudják a nyirokerek nem tudják 
elszállítani.elszállítani.

�� ExtravascularisExtravascularis folyadék felszaporodásának okai:folyadék felszaporodásának okai:

Fokozott Fokozott hydrostatikushydrostatikus nyomás, fokozott nyomás, fokozott 
capillariscapillaris permeabilitáspermeabilitás, , túltöltéstúltöltés, , v.pulmv.pulm. . 
occlusioocclusio, , pulmpulm. embólia, csökkent . embólia, csökkent osmotikusosmotikus
nyomás, nyomás, transfusióstransfusiós reakció, reakció, csökkent csökkent 
plasmaplasma--proteinprotein szintszint, ARDS, ARDS



PulmonalisPulmonalis pangáspangás



(http://www.szote.u-szeged.hu/radio/mellk1/mellk7a.htm)



PneumoniaPneumonia
�� RtgRtg képen foltárnyékkéntképen foltárnyékként mutatkozik, mutatkozik, 
változatos formákban és kiterjedéssel.változatos formákban és kiterjedéssel.

�� Ált. nem specifikus a kórokozót illetően.Ált. nem specifikus a kórokozót illetően.

�� Hasonló árnyékot adhat: Hasonló árnyékot adhat: tüdőinfarctustüdőinfarctus, tumor, , tumor, 
tbc, tbc, tüdőoedematüdőoedema..

�� A kép értelmezésében segít a A kép értelmezésében segít a klinikumklinikum, ill. a , ill. a 
dinamikus észlelés.dinamikus észlelés.

�� A A rtgrtg kép kép „késik„késik””





atelectasiaatelectasia -- pneumoniapneumonia
elkülönítéseelkülönítése

�� Az Az anatómiai anatómiai 
határokat respektáljahatárokat respektálja

�� Az érintett tüdőrész Az érintett tüdőrész 
megkisebbedikmegkisebbedik

�� A rések és a szomszédos A rések és a szomszédos 
ép tüdőzónák normál ép tüdőzónák normál 
rajzolatát rajzolatát dislokáljadislokálja

�� HolcknechtHolcknecht--tünettünet: : pozpoz..
�� HomogenHomogen árnyékot adárnyékot ad

�� Ritkán Ritkán lobarislobaris, és nem , és nem 
segmentsegment lokalizációjúlokalizációjú

�� Az érintett tüdőrész Az érintett tüdőrész 
nagysága nem változiknagysága nem változik

�� Sem a réseket, sem a Sem a réseket, sem a 
környező tüdőrajzolatot környező tüdőrajzolatot 
nem nem dislokáljadislokálja

�� H.H.--tünet: negatívtünet: negatív
�� Ritkán Ritkán homogenhomogen
(különösen a széli részek)(különösen a széli részek)



WestermarkWestermark jel :jel :
csökkent csökkent vascularisatiovascularisatio,,
oligaemiaoligaemia

FleischnerFleischner jel :jel :
azonos oldali a. azonos oldali a. 
pulmonalispulmonalis tágulattágulat
//praestenoticuspraestenoticus --//

A pulmonális embólia 
típusos esetben a 
mellkas- röntgen 
felvételen eltérést 
nem okoz.

lehetséges elváltozások:



Hampton’sHampton’s signsign
ékék--alakú hegesedés alakú hegesedés 
((infarctinfarct--pneumoniapneumonia))

Alapos klinikai gyanú Alapos klinikai gyanú 
esetén esetén angioangio--CTCT a a 
választandó vizsgálat !választandó vizsgálat !



ventillációs ventillációs tüdőscintigramtüdőscintigram perfúziós perfúziós tüdőscintigramtüdőscintigram

Izotóp vizsgálat tüdőIzotóp vizsgálat tüdő--embólia gyanú eseténembólia gyanú esetén

„„mismatchmismatch effecteffect””



PostoperativPostoperativ monitoringmonitoring

�� Centrális vénás Centrális vénás kanülkanül helyzetehelyzete (szövődmény: (szövődmény: ptxptx?)?)

�� EndotracheálisEndotracheális tubus helyzetetubus helyzete ((bifurcatiobifurcatio fölött 3fölött 3--4 4 
cmcm--velvel
legyen a vége)legyen a vége)

�� AtelectasiaAtelectasia: : hypoventillatiohypoventillatio és/vagy és/vagy nyáknyák--retentioretentio
miattmiatt
Röntgen kép: a csökkent volumenű Röntgen kép: a csökkent volumenű segmentumsegmentum
v. lebeny v. lebeny homogenhomogen árnyéka. Gyorsan változhat árnyéka. Gyorsan változhat 
mind mind progresszioprogresszio, mind , mind regresszioregresszio irányában.irányában.

�� AspiratiósAspiratiós pneumoniapneumonia (jobb oldalon gyakoribb)(jobb oldalon gyakoribb)



�� TüdőTüdő--oedemaoedema a fokozott a fokozott capillariscapillaris permeabilitáspermeabilitás miatt miatt 
(okai: szívelégtelenség, folyadékkal való túltöltés/ (okai: szívelégtelenség, folyadékkal való túltöltés/ 
folyadékvisszatartásfolyadékvisszatartás, , sepsissepsis, , shockshock…)…)

�� TüdőembóliaTüdőembólia

�� PneumoniaPneumonia ( a fertőzéses eredeten túl ( a fertőzéses eredeten túl aspiratioaspiratio vagy vagy 
atelectasiaatelectasia szövődményeként)szövődményeként)

�� ARDSARDS ((shockshock tüdő)tüdő)
Nagy műtéti beavatkozás, súlyos Nagy műtéti beavatkozás, súlyos pancreatitispancreatitis
szövődményeként fellépő fertőzés, szövődményeként fellépő fertőzés, aspiratioaspiratio, , contusiocontusio, , 
zsírembólia, DIC kapcsán.zsírembólia, DIC kapcsán.

�� RTG kép: kezdetben negatív       mérsékelt RTG kép: kezdetben negatív       mérsékelt 
interstitialisinterstitialis oedemaoedema rapidanrapidan kifejlődő kifejlődő 
extenzivextenziv pulmonalispulmonalis oedemaoedema alakulhat ki.alakulhat ki.

�� PleurálisPleurális folyadék (UH!)folyadék (UH!)



PostopPostop. helyszíni mellkas felvétel. helyszíni mellkas felvétel
mit látni?mit látni?





mellkasi anatómia mellkasi anatómia -- mediastinummediastinum



mellkasfelvételek (p-a és lat): a mellkasi aorta leszálló szakaszán, az isthmustól
distalisan hatalmas zsákszerû tágulat (nyíl) látható. 
DSA vizsgálat: A kontrasztanyag jól feltölti az aortával viszonylag szûk szájadékon
át közlekedõ aneurysma-üreget (nyíl). 
CT vizsgálat: Kontrasztanyagos, axiális síkú metszetek: A felvételek az aneurysma
tömlõje mellett, a hátsó mellkasfal mentén elhelyezkedő haematoma látható.  
.   

Aorta Aorta -- aneurysmaaneurysma



Nyelés vizsgálat: A p-a felvételen a mellkasbemenet magasságában, 
aközépvonaltól balra, egy  meszes konturral (nyilak) határolt árnyék látható, mely 
a nyelõcsövet ívelten jobbra dislocálja, kissé comprimálja ( struma nodosa). 

Felső Felső mediastinummediastinum térfoglaló elváltozástérfoglaló elváltozás ––
strumastruma



CT vizsgálat: Natív, axiális síkú metszetek a mediastinum középsõ területérõl:
A mediastinum jobb oldalán, annak széli részén elhelyezkedõ megnagyobbodott 
nyirokcsomóból (nyíl) tervezett biopszia kiválasztott iránya, illetve a nyirokcsomóba 
vezetett tû látható. 

HílusiHílusi térfoglaló elváltozásoktérfoglaló elváltozások



MalignusMalignus lymphomáklymphomák tüdőmanifesztációitüdőmanifesztációi

�� HodgkinHodgkin--lymphomalymphoma 3030--40 %40 %--banbanjár jár tüdőmanifesztációvaltüdőmanifesztációval..

�� Aszimmetrikus Aszimmetrikus mediastinálismediastinálisárnyéktöbblet (árnyéktöbblet (hílusihílusi nycsnycs--kk
nagyobbodása)nagyobbodása)

�� TüdőmanifesztációkTüdőmanifesztációkszéles skálája: széles skálája: 
foltárnyék foltárnyék cavitatióval/anélkülcavitatióval/anélkül, , atelectasiaatelectasia, multiplex , multiplex 
miliarismiliaris / / submiliaris/nagyobbsubmiliaris/nagyobb disszemináltdisszemináltgöbök, göbök, fibrosisfibrosis, , 
interstitialisinterstitialis oedemaoedema((lymphangitislymphangitis carcinomatosacarcinomatosa), ), 
pleurálispleurális--, , pericardialispericardialis folyadék, ill. ezek folyadék, ill. ezek kombinaciójakombinaciója..

�� LeukémiákLeukémiák esetén hasonló a kép: esetén hasonló a kép: mediastinálismediastinálisnycsnycs--kk
megnagyobbodásamegnagyobbodásamellett mellett interstitiálisinterstitiális és és alveolarisalveolaris
(vonalas és folt) árnyékok(vonalas és folt) árnyékokjelennek meg.jelennek meg.
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MediastinumMediastinum térfoglaló elváltozásoktérfoglaló elváltozások
HodgkinHodgkin--lymphomalymphoma
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MediastinumMediastinum térfoglaló elváltozásoktérfoglaló elváltozások
megnagyobbodott nyirokcsomókmegnagyobbodott nyirokcsomók



SarcoidosisSarcoidosis

�� Ismeretlen eredetű, Ismeretlen eredetű, diffuzdiffuz, nem , nem elsajtosodóelsajtosodó
granulomatosisgranulomatosis..

�� RtgRtg kép: kép: mediastinálismediastinális és és hílusihílusi
nyirokcsomók megnagyobbodása mindkét nyirokcsomók megnagyobbodása mindkét 
oldalon + elmosódott oldalon + elmosódott konturúkonturú, , 
parenchymásparenchymás gócárnyékok (kezdetben 1gócárnyékok (kezdetben 1--
3 mm, később akár 13 mm, később akár 1--3 cm nagyságúak)3 cm nagyságúak)



sarcoidosissarcoidosis



SarcoidosisSarcoidosis-- HRCTHRCT



TuberculosisTuberculosis
PostprimerPostprimer tbctbcPrimer tbcPrimer tbc

MinimalisMinimalis csúcs tbccsúcs tbc

Primer tbcPrimer tbc--s s pleuritispleuritis

EpituberkulózisEpituberkulózis

Sajtos gümőkór (csúcs Sajtos gümőkór (csúcs 
tbc kontakt terjedése tbc kontakt terjedése 
és a és a tuberculomatuberculoma))

Izolált Izolált nycsnycs tbctbc

HaematogenHaematogen
disseminaltdisseminalt tbc tbc 
((miliarismiliaris, , submiliarissubmiliaris, , 
nodularisnodularis))

Primer komplexusPrimer komplexus

Krónikus tbcKrónikus tbcInfiltratívInfiltratív tbc (sajtos tbc (sajtos 
pneumoniapneumonia))

RtgRtg elváltozás nélküli elváltozás nélküli 
folyamatokfolyamatok

Harmadik szakaszHarmadik szakaszMásodik szakaszMásodik szakaszElső szakaszElső szakasz



Aktív TBC

tuberculoma



Miliaris tbc – HRCT 
mikronodulusok, 
„rügyező fa” jel



TüdőabscessusokTüdőabscessusok

�� Valamennyi fertőzéses, gyulladásos, Valamennyi fertőzéses, gyulladásos, malignusmalignus tumoros tumoros 
tüdőfolyamat tüdőfolyamat abscedálhatabscedálhat..

�� RtgRtg kép: a foltárnyékon belül nívót mutató, kép: a foltárnyékon belül nívót mutató, 
egyenetlen falú üregképződés (felritkulás). egyenetlen falú üregképződés (felritkulás). 
Később a fal vékonyodik, a belső fal simább lesz.Később a fal vékonyodik, a belső fal simább lesz.
A környezet feltisztulhat, a fal hajszálvékonnyá A környezet feltisztulhat, a fal hajszálvékonnyá 
válhat.válhat.

�� HílusiHílusi nyirokcsomó megnagyobbodás tumoros eredetre nyirokcsomó megnagyobbodás tumoros eredetre 
utal.utal.

�� Gyógyulhat nyomtalanul, Gyógyulhat nyomtalanul, fibrosissalfibrosissal vagy vagy bronchiectásiákbronchiectásiák
hátrahagyásával.hátrahagyásával.

�� Felismerés könnyű, differenciáldiagnosztika nehéz.Felismerés könnyű, differenciáldiagnosztika nehéz.
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Tüdő Tüdő abscessusabscessus

„füleskosár” - tünet



TüdőmycosisokTüdőmycosisok

�� Az antibiotikumok és Az antibiotikumok és steroidoksteroidok alkalmazása óta alkalmazása óta 
gyakoribbak!gyakoribbak!

�� ActinomycosisActinomycosis, , candidiasiscandidiasis, , aspergillosisaspergillosis, stb., stb.

�� RtgRtg kép: kép: pneumoniapneumonia, , kisfoltos,multifokáliskisfoltos,multifokális
vagy kiterjedt, vagy kiterjedt, homogenhomogen árnyék.árnyék.

�� Jellegzetes megjelenésű az Jellegzetes megjelenésű az aspergillomaaspergilloma, mely , mely 
más eredetű tüdőbetegségmás eredetű tüdőbetegség (tbc(tbc--s, tumoros s, tumoros 
v. tályog) v. tályog) üregében telepsziküregében telepszik meg, esetleg meg, esetleg 
bronchiectásiásbronchiectásiás tágulatbantágulatban burjánzik a burjánzik a 
gombás növedékgombás növedék. Ezáltal az . Ezáltal az üreg üreg lumenelumene
újholdújhold alakban deformálódik.alakban deformálódik.



AspergillomaAspergilloma



DegenerativDegenerativ tüdőbetegségektüdőbetegségek

–– emphysaemaemphysaema

–– fibrosisfibrosis

–– bronchiectasiabronchiectasia

–– pneumoconiosisokpneumoconiosisok



EmphysaemaEmphysaema





Kétirányú mellkas felvétel: Mélyen álló rekeszek, kifejezetten vízszintes 
lefutású bordák, jelentõsen tág bordaközök, transparens tüdõmezõk. A bal 
felsõ lebenyben hatalmas bulla látható (nyíl), melyben a vascularisatio
teljesen hiányzik. A szív meredek állású. 
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BronchiectasiaBronchiectasia

formái: formái: cystikuscystikus
cylindrikuscylindrikus
varicosusvaricosus

RtgRtg kép: apró gyűrűszerű árnyékokból kép: apró gyűrűszerű árnyékokból 
szummálódószummálódó rajzolatrajzolat

HRCT: „pecsétgyűrű”HRCT: „pecsétgyűrű” alakzat ( tág alakzat ( tág bronchusbronchus
mellett sokkal kisebb átmérőjű artériamellett sokkal kisebb átmérőjű artéria--ág)ág)



BronchiectasiaBronchiectasia –– „pecsétgyűrű”„pecsétgyűrű”--jeljel



TüdőfibrosisokTüdőfibrosisok

�� A tüdő A tüdő interstitiumanakinterstitiumanak beszűrődésebeszűrődése
tumor, tumor, oedemaoedema, , fibrosisfibrosis által .által .
-- egy szabálytalan, durvábbegy szabálytalan, durvább--finomabb  finomabb  
vonalárnyékvonalárnyék--hálózat megjelenésében hálózat megjelenésében 
manifesztálódik.manifesztálódik.

A A felszaporodott felszaporodott fibrofibro--retikulárisretikuláris
rajzolatrajzolat, mely nemcsak elfedi a tüdő , mely nemcsak elfedi a tüdő 
normális normális alapstrukturájátalapstrukturáját, de deformálja , de deformálja 
is azt. is azt. 

�� Súlyos Súlyos fibrosisbanfibrosisban „„lépesmézlépesméz””-- tüdő tüdő 
alakulhat ki.alakulhat ki.



(http://www.szote.u-szeged.hu/radio/mellk1/mellk7a.htm)

Súlyos tüdő Súlyos tüdő parenchymaparenchyma pusztuláspusztulás



PneumoconiosisokPneumoconiosisok
�� Krónikus porbelégzésKrónikus porbelégzés kapcsán fokozatosan előrehaladó kapcsán fokozatosan előrehaladó 
tüdőfibrosistüdőfibrosis alakul ki.alakul ki.

�� RtgRtg kép: szabálytalan lefutású vonalkép: szabálytalan lefutású vonal-- árnyékok, apró árnyékok, apró 
gócárnyékokgócárnyékok--elsősorban a középsőelsősorban a középső--és alsó és alsó 
lebenyekben. Később lépesmézlebenyekben. Később lépesméz--rajzolat (5rajzolat (5--8 mm 8 mm 
átmérőjű, kis, kerek árnyékok, centrális felritkulással).átmérőjű, kis, kerek árnyékok, centrális felritkulással).

�� AzbesztosisAzbesztosisnálnál jellemző a jellemző a pleurapleura körülírt körülírt lapszerintilapszerinti
megvastagodásamegvastagodása. . PleurálisPleurális folyadék megjelenése  folyadék megjelenése  malignusmalignus
mesotheliomáramesotheliomára utalhat.utalhat.

�� SilicosisSilicosisnálnál az az aprófoltos árnyékoltságonaprófoltos árnyékoltságon túl a túl a 
kiszélesedett kiszélesedett hílusokbanhílusokban a megnagyobbodott a megnagyobbodott 
nyirokcsomóknyirokcsomók tojáshéjszerű meszesedésetojáshéjszerű meszesedése jellemző.jellemző.

TbcTbc--s felülfertőződéss felülfertőződés nagyobb valószínűséggel fordul elő.nagyobb valószínűséggel fordul elő.



AcuteAcute interstitialinterstitial pneumonitispneumonitis / porbelégzés/ porbelégzés
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