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http://www.slideshare.net/rongon28us/lungs-bp-segments 

Bronchopulmonaris szegmentumok 



 Jobb (10) 
 
 
    felső lebeny 
        apical segment 1 
        posterior segment 2 
        anterior segment 3 
 
    középső lebeny 
        lateral segment 4 
        medial segment 5 
 
    alsó lebeny 
        superior segment 6 
        medial segment    7     
        anterior segment 8 
        lateal segment 9 
        posterior segment 10 
 
 

 Bal (8) 
 
 
 felső lebeny 
        apicoposterior segment 1/2 
        anterior segment 3 
     
     
        superior lingular 4 
        inferior lingular 5 
 
     
alsó lebeny 
        superior segment 6 
        anteromedial segment (7)-8 
         
        lateral segment 9 
        posterior segment 10 
 



To reach the top, you have to fight your way from back to front, 
often taking a side route past the middle. Now you’re at the 
top, and the rest are the bottom. Many are on the sideline, 
poor souls! 

Hogy a csúcsot elérd, hátulról előre kell törnöd, gyakran oldalról 
kerülve a közepet. Ha a csúcson vagy, a többiek alattad. 
Maradnak annyian a pálya szélén, hátsó szándékkal… 

1  csúcs – apical 
2  hátul – posterior 
3  előre – anterior 
4  oldalról – lateral 
5  közepet – medial 
6  csúcs – superior 
7-10 alatt – basal 
7  Maradnak – medial 
8  Annyian – anterior 
9  szélén – lateral 
10 hátsó - posterior 







A tüdő szerkezete  

- Lobus 
- Bronchopulmonaris szegment 
- Secunder lobulus 
- Tüdőacinus  
- Primer lobulus  
 



Tüdőacinus: a tüdő legkisebb 

működési egysége, amelybe a 
bronchiolus respiratoricus és 
annak elágazódásai, valamint az 
ehhez kapcsolódó alvelousok 
tartoznak 
 

Primer lobulus: bronchiolus 

respiratoricus-tól distalra eső 
részek, ductus alveolarisok és 
alveolusok építik fel 
 
 

- Secunder lobulus 
- Tüdőacinus  
- Primer lobulus  
 



Tüdőacinus: a tüdő legkisebb 

működési egysége, amelybe a 
bronchiolus respiratoricus és 
annak elágazódásai, valamint az 
ehhez kapcsolódó alvelousok 
tartoznak 
 

Primer lobulus: bronchiolus 

respiratoricus-tól distalra eső 
részek, ductus alveolarisok és 
alveolusok építik fel 
 

Secunder lobulus: bronchilous 

terminalis és annak elágazódásai, 
kb max 10-12 acinusból, és 30-50 
primer lobulusból álló funkcionális 
és HRCT egység 
 

- Secunder lobulus 
- Tüdőacinus  
- Primer lobulus  
 



Secunder lobulus:  
10-12 acinus, 30-50 primer 
lobulus 
 
1-2,5 cm közötti méretű, 
polyéder alakú, kötőszöveti 
sövénnyel határolt egység 
 
egy terminális bronchiolus 
és a hozzá tartozó 
pulmonalis artéria ág látja 
el, elvezetését a 
septumban haladó véna 
biztosítja 
 

Radiopaedia, Frank Gaillard 



Radiopaedia, Frank Gaillard 



http://radiologyassistant.nl/en/p42d94c
d0c326b/lung-hrct-basic-
interpretation.html 



Nyirok elvezetés 
 
1. Perifériás – 

interlobularis 
septumok, 
subpleurális 
 
 

2. Centrális – erek 
mentén 

 

Radiopaedia, Frank Gaillard 





Pulmonális ödéma – vénás és nyirokpangás 

Kerley vonalak: 
Kerley B <1cm, perifériásan, pleuráig, egymással paralell vonlak, sec. 
Lobulusok közötti intersitial septumok 
 
Kerley A hilustól átlósan felfele tartó 2-6 cm lineáris denzitás, 
anastomosis perifériás és centrális nyirokrendszer között 
 
Kerley C perifériásan reticularis finom vonalkák, nem érik el a pleurát, 
anastomosisok + nagy számú KerleyB summatiója 



radiopaedia 





Pleura 



Pleura 

 









Hydrothroax mennyisége: 

 

- Oldalfelvételen „dorsalis sinus”: min. (50)-100 ml 

- PA felvételen: „lateralis sinus”: min 200 ml 

- „White out”: kb 5000 ml 

 

Legérzékenyebb rtg. módszer: 

Lateral decubitus 











Hilusok: 
 

- A. pulm.  
- V. pulm. 

 
- Bronchusok 
- Nyirokcsomók 







Bal hilus magasabban, esetleg egyvonalban,  
de nem lehet alacsonyabban!!! 



a. pulm. – „Little finger” (<18 mm) 
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Mediastinum 



Mediastinum - felosztása 

1. Radiopaedia 



Mediastinum - felosztása 

2. THIEME 



Mediastinum - felosztása 

3. Radiologyassistant 









Pericardium 



Pericardium 







 









a. lusoria 



Pulmonary artery sling 
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Aortopulmonaris ablak 



Mediastinum nyiroktérkép: 
http://www.radiologyassistant.nl/en/p4646f1278c26f/mediastinum-lymph-
node-map.html 



- Bronchopulmonaris szegmentumok 

- Secunder lobulus 

- Hydrothorax PA – min 200 ml 

- Bal hilus nem lehet lejjebb 

- Mediastinum felosztása (középső trachea mögött!) 

- Pericardialis recessusok 

- Azygooesophagealis vonal 

Köszönöm a figyelmet! 


