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Mellkasi képalkotó 
diagnosztika gyermekkorban 

Mohay Gabriella 

Gyermekklinika, Pécs 



 Röntgen 

 Ultrahang 

 Átvilágítás 

 MR 

 Izotóp 

 CT 

Vizsgálómódszerek: 



1.Akut lázas betegség        2. Légúti panaszok 

3.Pozitív fiz. tüdőlelet       4. Tbc-s anamnaesis  

5.Aspiratio, dysphagia      6. Metastasis keresés 

7.Rendszerbetegségek       8. Mellkasdeformitás  

9.Trauma                             10.Szív-keringési  

11.Hypertonia                    12.Mediastinalis                            
     kórképek 

13.Rekesz körüli elvált.     14.Akut has  

15.Eosinophilia                   16.Thoracotomia   
 után 

 

 

Indikációk: 



Ujszülöttkori megbetegedések 
     - pulmonalis hypoplasia 
     - cysticus adenomatoid malformatio 
     - congenitalis lobaris emphysema 
     - NRDS és szövődményei 

 (levegőszökéses kórképek) 
     - MAS 
     - BPD 
     - rekeszsérv 
     - oesophagus atresia 

Tartalom I. 
 



Csecsemő- gyermekkori mellkasi 
elváltozások 

   
  - pneumoniák 
  - pleurális folyadék 
  - pneumatokele 
  - légúti idegentest 
  - mellkasi lymphoma 
  - ritka kórképek 

Tartalom II. 



 

 Mellkas röntgenvizsgálat :   0,02 mSv 

 Mellkas CT vizsgálat:   8 mSv! 

 Az éretlen szövet nagyon sugárérzékeny, nem ismert az a dózis, 
ahol biztosan nem lehet károsodás  

 A növekedés, a kiterjedt vörös csontvelő növeli a szervezet 
sugárérzékenységét  

 A gonádok minden vizsgált szervhez közelebb vannak  

 A gyermek még sok sugárártalommal találkozhat élete során  

 Nincs rutin vizsgálat – mellkas szűrő röntgenvizsgálat !  

 

Sugárvédelem 



A tumor rizikó 
növekedése japán 
atombomba túlélők 
között az életkor  
függvényében 
 Ped.Rad. 2002. 

 



Sugárvédelem koraszülöttek- 
újszülöttek  

A röntgenezett gyermek: 
koraszülött minél kisebb, annál 
betegebb, annál több felvétel 
készül róla (kumulativ dosis…).  

 
A PIC-en tartózkodás alatt 
átlagosan  140 mikroSv         
(kb.20 napi háttérsugárzás)  
 
A szomszéd baba: a doziméter 
regisztrációs határa alatt, 
biztosan kisebb, mint 0,13 
mikroSv.  

 

Az átlagos természetes 
háttérsugárzás  
kb. 7 mikroSv/nap 
 
A helyiségben tartózkodó 
személyzet:  
150 cm-nél távolabb 
mérhetetlenül kicsi dózis, 
Asszisztens (250 nap, 3 
felv/nap: 1,5 mikroSv 
(megengedett: évi 1 mSv/év) 
 



A sugárérzékeny vörös csontvelő 
lokalizációja 
 





centrálás 
 

rögzítés gonádvédelem 

blende 

rögzítés 





kilégzés 

belégzés 



Normális újszülött mellkas 

Újszülött tüdő: szűkebb légutak, tömegesebb 
interstitium, védekezési mechanizmusok még 
fejletlenek 

Volumene kb. 50 ml, reziduális kapacitás kb. 
20-30 ml. 

Születéskor hilus a középárnyékba olvad 

Postnatalisan a hörgők száma változatlan, 
acinusok száma még növekedhet. 

Nem ritka kis cardiomegalia, centralis 
fátyolozottság 

Infectio: kompenzáló emphysema, 
interstitialis jellegű beszűrődés 

 



   Nagy thymus 



Pulmonalis  
      hypoplasia 

Internet 

Oligohydramnion, veseagenesia, 
congenitalis rekeszsérv velejárója. 

Más mellkasi térszűkítő folyamat 
következménye. 

Egyoldali: gerincfejlődési  
rendellenesség része, arteria 
pulmonalis  hypoplasia mellett. 

Érintett oldal csökkent légtartalma, 
középárnyék diszlokációja 



Congenital high airway obstruction syndrome (CHAOS)  

ex utero intrapartum therapy (EXIT)  Ped. Radiology 



Congenitalis cysticus adenomatoid 
malformatio (CCAM) 

Intralobaris dezorganizált 
tüdőszövet, bronchusfa 
fejlődési zavarral ~ 
hamartoma 

I. multiplex, különböző 
nagyságú cysták 

II. 1-2 cm átmérőjű cysták 

III. lehet szolíd képlet  

UH vizsgálat: szolíd képlet 
esetében 

Th.: műtét 

 

 

 



9 hónapos csecsemő 



Dr. Szukits Sándor 



Congenitalis lobaris emphysema 

Hörgőporcok hiánya, puhasága, 
nyálkahártyaredő vagy érlefutási          
rendellenesség miatt kialakuló 
ventillmechanizmus következményeként egy  
tüdőlebeny túlfúvódik. 

Tünetek megjelenésének ideje és súlyossága 
prognosztikus értékű 

Bal felső, jobb középső lebeny 

Progressziv respiratorikus distress 

Th.: műtét  (spontán regressio is lehetséges!) 



Rekeszsérv  

j 

1:4000,  bal o.: 80%,  Bochdalek (posterolat.) , Morgagni (anteromed.)  

veszély: pulmonalis hypoplasia, PFC  

j 



Enteralis cysta a mellkasban 

GI tractus mellkasi kettőzete, ősbél fejlődési zavara                                                  
Hátsó mediastinumban, nyelőcső és  gerincoszlop 
között.                                                             
Kerek, vagy ovális képlet, fala vaskos simaizom 
(gyomornyh.) 



Nedves tüdő ( Wet lung ) 

Ok: légzési, cardialis, KIR, 
metabolikus 

Érett , diabeteses mater 
újszülöttje, császármetszés 
után 

Hilusok körül sugaras 
elrendeződésű  fátyolozottság 
(cardiomegalia, pleurális 
folyadék) 

Gyors, spontán javulás 

 



NRDS 

Hyalinmembrán  

betegség 

IRDS, NRDS, SDD 

Koraszülüttek, éretlen tüdő + surfactant hiány, 
következményes alveolus collapsus 

Szöv.: PIE, PTX, BPD, tüdővérzés, secunder 
infectio  
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         PIE, PTX 
Pozitív nyomású lélegeztetés kapcsán 
kialakuló levegőszökés (első 72 óra ) 

Veszély: PTX, BPD 

Alveolaris felszín/testtömeg 
kedvezőtlen aránya, nagyobb oxygén 
szükséglet, szűkebb 
hörgőkeresztmetszet következtében 
kompenzáló vesicularis emphysema 
alakul ki. 



Bronchopulmonalis dysplasia 

Krónikus iatrogén tüdőbetegség,  
lélegeztetett koraszülöttek 

Pozitív nyomás barotrauma, magas oxygén 
cc. köv.-ben kialakuló interstitialis fibrosis, 
gyulladásos reactio 

4 stádium ( 6, Weinstein 1994) 

10.-14. életnapon kezdődik 

Infectiok, maradandó radiológiai 
károsodások 

A BPD már intrauterin elkezdődő foetalis 
szisztémás gyulladásos folyamat?  

(De Felice et al. Pediatrics 2002)  

 

 



Meconium aspiratios syndroma 

Érett, túlhordott újszülött, 
intrapartum hypoxia 

Steril magzatvíz, nyákdugó, 
vér: kisebb, körülírt 
athelectasia 

Masszív meconium: steril 
gyulladás, 

Disseminalt gócok 
„hóförgeteg”, emphysema 

Szöv.: másodlagos fertőzés, 
PIE 



PTX, pneumomediastinum 
 



Oesophagus atresia 

i.u. hydramnion (UH diagn.) 

85 % alsó sipoly – gázos belek 
és gyomor 

k.anyag adás nélkül is jól 
kirajzolódhat – puha katéter 

Nem ionos, alacsony osm. 
k.anyag, 0,5-1 ml, szemkontroll 
mellett, azonnal visszaszívni 



Műtét után 



Oesophago-trachealis 
fistula    (cong.) 

Oesophagus atresia                                    
és broncho-oesophagealis                               
fistula 

Dr. Szukits Sándor 



Congenitális pneumonia 

Érett újszülöttek, B-Streptococcus, spec. rad. 
jele nincs, normális tüdővolumen, NRDS-hez 
hasonló kép 



 Légúti idegentest 

 

 

 

USA: évente 2000 gyermek 
hal meg 

Kisdedkor (8 hó - 3 éves kor) 

Jobb főhörgő 

Tünettan változatos 

Olajos, növényi magvak 

Nyaki régió vizsgálata is 

Átvilágítás (Holzknecht ) 

Nem gyógyuló pneumonia: 
krónikus idegentest! 

Bronchoscopia ! 

 
 

 

 



Csecsemő-, kisdedkor, HPIV, RSV 
(human parainfluenzavírus,) 
 
Nátha, magas láz, ugató köhögés,  
     inspiratoricus stridor 
Egyéb vírus fertőzés: adenov. 
Jell.: felfújt tüdők 
        körülírt athelectasiák (jobb felső  
        lebeny csecsemő, bal alsó lebeny  
        „öregebb” gyerekben) 
        kétoldali diff. bronchopneumonia 
        kevés pleurális folyadék 
 
Következmény: 
     bronchiectasia, obliterativ  
     bronchiolitis, interstitial fibrosis,  
    „unilateralis hyperlucent lung”  
 
Diff.: alacsony fvs szám,  
        lymphocytosis 

 
Spasticus bronchitis 



Bronchiolitis 

6 hónapos kor körül  

volt koraszülöttek, vitium, immundeficiens 
betegek. 

RSV  (Respiratory Syncytial virus )   

nincs specifikus jele   

Rad. jel 108 esetben igazolt RSV :                   
normál lelet (30%),                                   
central pneumonia (32%),                   
peribronchitis (26%),                   
emphysema (11%),                                
pleuralis effusio (6%),                       
bronchopneumonia (6%),                        
athelectasia (5%),                     
pneumothorax (0.9%).  
 



 

     Pneumonia 
 

3 éves kislány 

Gastroenteritis – 
hasfájás, láz, 
hányás  

Fvs  :  12 000    
CRP :     362 !  
 

Akut has tünetei ! 



Kerek pneumonia 

8 éves korig               
alveolusok közötti 
kollateralis 
levegőkeringés útjainak 
kialakulásáig ( Kohn 
pórusok)              
Kerek, tumort     
utánozhat 
!(neuroblastoma, 
bronchogén cysta) 
 

   KLINIKUM !!!  



 
Staphylococcus, v. Gram – kórokozó okozta                                          
pneumonia szövődménye 

Pneumatokele 



T2-W coronal MR image acquired 2 days later shows parenchymal 
 oedema in the  entire right lower lobe and pleural fluid collections.  

Fusion image  

TW-2 coronal 

Mycobacterium 
pneumoniae 



Pneumonia, pleural empyema     
S. pneumoniae  

Coronal STIR                              Contrast-enhanced T1-W  



STIR T2-W 

T1-W fat suppr. 

Str. Pneumoniae, pleural empyema  



Mycobacterium avium pulmonary disease (JRA) 

  STIR T1-W 



Pleurális folyadék (UH) 



Mucoviscidosis 



       TBC 

Gyermekkorban mellkas röntgenvizsgálat szűrésre alkalmatlan! 

Radiológiai eltérések csak tuberculin próbával és klinikummal  

együtt értékelhetők!   

                                            

      18 hónapos                        10 éves 



Lymphoma 



 Mellkasi neuroblastoma 



Wilms tumor – tüdő metastasis 



Nyelőcső idegentest 



Trauma 



Osteogenesis imperfecta congenita  



        Köszönöm a figyelmet!  


