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a képalkotó diagnosztika fejlődése az utóbbi évtizedekben látványos eredményeket hozott. a digitalizálás 
és a keresztmetszeti képalkotó módszerek sokasága új munkakörnyezetet teremtett, és elindult a képalkotó 
diagnosztika specializációja. ez a specializáció a radiológusok részére a szervspecifikus megközelítést jelen-
ti, mely várhatóan a jövőben akár szubspecializációként folytatódhat, a radiográfusok részéről pedig képal-
kotó modalitás szerinti szakértelmet követel. a nemzetközi példák azt mutatják, hogy a radiográfusok/rtg-
asszisztensek középfokú oktatás keretében történt felkészítése nem elegendő, ezért világszerte elindult 
radiográfia felsőfokú oktatása. Számos országban a 90-es években meg is szüntették a középfokú oktatási 
formát, és a radiográfusi munkakör alapfeltétele ma már a felsőfokú (BSc) végzettség. Hazánkban a radio-
gráfia (diagnosztikai képalkotás) felsőfokú oktatása 2003-ban indult a Pécsi tudományegyetem 
egészségtudományi karán, annak kaposvári képzési központjában. a következő években Miskolcon, 
Budapesten és debrecenben is hasonló képzések kezdődtek, 2006-tól a bolognai rendszernek megfelelően.

Mára tehát többéves tapasztalat gyűlt össze a BSc szintű radiográfusoktatásban, és az oktatásban részt-
vevő radiológusok is megismerték a nemzetközi elvárásokat. az oktatáshoz szükséges írott tananyagok 
részben megszülettek az évek során, de bizonyosan nem értünk a teendők végére, sőt a technológiai fej-
lődést és annak a napi gyakorlatban megjelenő eredményeit be kell tudni mutatni a hallgatóinknak. a 
Radiológiai praktikum elektronikus tankönyv részben ennek az elvárásnak a terméke. Megpróbálja a radio-
gráfusok számára átfogóan bemutatni a radiológiai diagnosztikát és így – bár a radiográfusoktól nem vár-
junk el a diagnosztikai ismereteket – keretet ad annak a tudásnak, mely az egyre önállóbb napi munkavég-
zéshez szükséges. a könyv a megszokott módon tárgyalja az egyes szervrendszerek vizsgálati lehetősé-
geit és képalkotó diagnosztikáját, ugyanakkor célunk volt a szorosan vett radiológiai diagnosztika mellett 
áttekintést adni a nukleáris medicinában és a sugárterápiában alkalmazott képalkotó módszerekről is. a 
radiográfusi munka két fontos aspektusa külön fejezetet kapott, egyrészt a betegelőkészítés, másrészt a 
képalkotó eljárások káros hatásai és azok minimalizálása címmel. 

az elektronikus tankönyv természetéből fakadóan magában rejti a változtatás, frissítés esélyét, mely a 
szerzők részére biztosítja az egyes fejezetek karbantartásának lehetőségét, mely a képalkotó diagnosztika 
területén valójában alapvető követelmény. Szerencsés módon a könyv megvalósulását lehetővé tevő pályá-
zat ezt öt évig garantálja. a szerzők a szerkesztett oldalakon szereplő ábrák mellett igazi kép adatbázist is 
kínálnak, melyek a mai technológiának megfelelő képkommunikációs eszközökkel (PacS/teleradiológia) 
megtekinthetők, feldolgozhatók. a hallgató egy adott modalitás kiértékelő állomása mögött érezheti 
magát, és szinte teljes körű hozzáféréssel lapozgathat az egyes vizsgálatok akár több száz felvétele között, 
a képeken méréseket végezhet, azokat ablakolhatja, nagyíthatja stb. a vizsgálatok képanyaga mellett ren-
delkezésre áll a radiológiai lelet, melyet rövid klinikai információ egészít ki. a komplett vizsgálatok tanulmá-
nyozása segít a vizsgálati metodikák elsajátításában, a rutinszerűen alkalmazott mérési típusok értékelésé-
ben, hiszen a dicoM szabványos képek a mérés részletes adatait is tartalmazzák. a statikus felvételeken túl 
egy kiegészítő gyűjteménnyel bemutatjuk azokat a dinamikus vizsgálati módszereket, melyek valós idejű 
megjelenítést alkalmaznak, valamint néhány szintén dinamikus megtekintést igénylő képfeldolgozási eljá-
rást. 

Bízunk benne, hogy a Radiológiai praktikum tankönyv mérföldkő lesz a korszerű radiográfusoktatás 
e-learning rendszerében, és valamennyi képzőhely hallgatóinak hathatós segítséget nyújt tanulmányaik-
hoz.

a vizsgálatokat és feldolgozásokat bemutató animációkat, mozgóképeket köszönjük dr. aradi Mihálynak, 
dr. Bajzik gábornak, dr. Harkányi zoltánnak, dr. Harmat zoltánnak, dr. koppán Miklósnak, dr. kövér Ferencnek, 
dr. Simor tamásnak, dr. tóth gézának és dr. tóth leventének.

a Szerkesztők

Előszó
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a diagnosztikai vizsgálatok, intervenciók és sugár-
terápiai kezelések során fontos szerep hárul a 
radiográfusokra, hiszen egy diagnosztikai vagy 
terápiás osztályon a legtöbb időt a radiográfus 
tölti a betegekkel. kiemelt szerepe van a radiográ-
fusnak a betegtájékoztatás, valamint a vizsgálatok-
ra vagy kezelésekre való előkészítés terén. Minden 
vizsgálat előtt elengedhetetlen a betegazonosítás. 
ambuláns betegek esetében fényképes (pl. sze-
mélyi igazolvány) igazolás szükséges. osztályos 
betegek esetében legalább két azonosító adattal 
(pl. születési dátum és anyja neve) kell azonosítani 
a beteget. röntgensugárral készült és Mr-vizs-
gálatok esetében a beteg írásos beleegyezése 
szükséges a vizsgálat elvégzéséhez. intravénás 
kontrasztanyag adásába is írásban rögzített bele-
egyezés szükséges. nőbetegek esetében írásban 
kell nyilatkozni a terhességről. a továbbiakban 
modalitásonként foglaljuk össze a leglényegesebb 
tudnivalókat. 

Hagyományos radiológiai 
vizsgálatok 

az esetek többségében a röntgenfelvételek 
készítése előtt nem szükséges semmilyen speciá-
lis betegelőkészítés. nők esetén minden vizsgálat 
előtt tájékozódnunk kell, hogy várandós-e. 
Fekvőbeteg-ellátásban a felvételek elkészítése 
előtt csak az adott vizsgálati régióról az öltözék 
eltávolítása és a fémtelenítés (ékszerek, hölgyek 
esetében melltartó stb.) szükséges. az ambuláns 
ellátás során érkező betegeknél fokozottabban 
kell figyelnünk a ruházat fémtartalmára (zipzárak, 
fémgombok stb.). 

kontrasztanyagos röntgenvizsgálatok előtt szük-
séges a beteg megfelelő előkészítése. osztályos 
beteg esetében az osztályos nővér feladata ezek 
betartatása. az ambulánsan érkező betegek ottho-
nukban készülnek elő a megadott szempontok 
alapján. 

Nyelési vizsgálat 

amennyiben tervezhető, a vizsgálat időpontja, az 
lehetőleg a reggeli órákban legyen. a beteg éhgyo-
morral érkezzen a vizsgálatra; a nyakát, mellkasát és 
hasát kell fémteleníteni. a vizsgálat során a beteg 
bárium-szulfát tartalmú kontrasztanyagot fog nyel-
ni, folyamatos röntgenátvilágítás közben. a vizsgá-
lattal a gyomor-bélrendszer felső szakasza ábrázo-
lódik. akut vizsgálat esetén a beteg vízoldékony, 
felszívódó jódtartalmú (pl.: gastrografin®) kont-
rasztanyagot iszik. a beteg, ha állapota engedi, a 
vizsgálat után ehet, ihat, gyógyszereit beveheti.

gyomor- és felső passage-vizsgálat 

amennyiben tervezhető, a vizsgálat időpontja, az 
lehetőleg a reggeli órákban legyen. a beteg éhgyo-
morral érkezzen a vizsgálatra; a mellkasát és hasát 
kell fémteleníteni. a vékonybél báriumos feltöltésé-
re két lehetőség van. a monokontrasztos vizsgálat 
céljából úgynevezett felső passage vizsgálatot vég-
zünk, melynek során a beteg által megivott, a gyo-
morból szakaszosan kiürülő kontrasztanyagot kb. 
20 perces időközönként végzett átvilágítással követ-
jük végig a vékonybelekben a terminalis ileumig. a 
beteg a vizsgálat után ehet, ihat, gyógyszereit 
beveheti. akut vizsgálat esetén – ileus, perforatio 
gyanúja esetén – a beteg vízoldékony, felszívódó 
jódtartalmú (pl.: gastrografin®) kontrasztanyagot 
iszik.

Szelektív enterográfia 

a finomabb elváltozások kimutatására alkalmas 
valódi kettőskontrasztos röntgenvizsgálat a vékony-
bél esetében más módon történik, mivel a vékony-
bélbe juttatott gáz, a gyors perisztaltika miatt, 
egyenetlenül keveredik a kontrasztanyaggal, így a 
kettős kontraszthatás elmarad, valamint fájdalmas 
görcsöket is kiválthat. a megoldást az úgynevezett 
szelektív enterográfia jelenti, melynek során az első 

1. Betegelőkészítés
vandulek cSaBa, Bell BarBara
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kontrasztanyag jodidkoncentrációja, Mdct) és 
nem utolsó sorban a beteg adottságai (testsúlykilo-
gramm, általános állapot – vesefunkció).

a gi-rendszer ábrázolására speciális összetételű 
bárium-szulfát tartalmú kontrasztanyagot vagy jód-
tartalmú kontrasztanyagot adunk orálisan a beteg-
nek. a kontrasztanyag típusát meghatározza, hogy 
milyen elváltozást szeretnénk kimutatni a vizsgálat-
tal. egyre elterjedőben van a víz itatása is. víz itatása 
mellett a bél lumen hipodenzen ábrázolódik, a nyál-
kahártya az intravénás kontrasztanyagot halmozni 
fogja, hiperdenzzé válik, így jobban elkülöníthető a 
bélfal szerkezete. létezik egy speciális volumennö-
velő anyag (Macrogola®), aminek vízbe keverésével a 
bélből a folyadék nehezebben szívódik fel, így az a 
lumenben hosszabb ideig marad (az anyag hashajtó 
hatása miatt ileusban, perforációban, gyulladásos 
bélbetegségekben nem alkalmazható). akár bári-
um-szulfát, akár jódtartalmú kontrasztanyagot ita-
tunk a beteggel, a belek lumenében ezen kontraszt-
anyagok következtében emelkedett denzitás lesz 
megfigyelhető. Bárium-szulfát tartalmú kontraszt-
anyagot itatunk a beteggel, ha pl. crohn-betegsége 
van fistulaképződés nélkül. a bárium-szulfát tartal-
mú kontrasztanyag nem okoz hasmenést, ami nem 
elhanyagolható tény az amúgy is fokozott motilitású 
betegségben. 

a gastrointestinalis rendszer kontrasztanyagos 
vizsgálatánál előfordul, hogy a belek mozgását 
átmenetileg szükséges leállítani, mind a vizsgálat 
tolerálhatósága, mind a kontrasztanyag gyors 
továbbhaladásának megakadályozása miatt. ilyen 
motilitásgátló szer az intravénásan beadandó 
Buscopan® és a glucagen®. a Buscopan®-t kontrain-
dikált adni myastenia gravis, megacolon, glaucoma, 
vizeletretentiót okozó prostatamegnagyobbodás 
és ileus esetén. ritkán előfordulhat a készítménytől 
émelygés, hányinger – hányás, tachycardia. 
Buscopan® kontraindikációja esetén adható a 
glucagen®. a glucagen® alkalmazása kontraindikált 
pheochromocytoma, insulinoma és mellékvesetu-
mor esetén. 

CT-enteroclysis vizsgálatkor a beteg vékony-
belét vízzel kell feltölteni, így a gyulladt bélfal intra-
vénás kontrasztanyag-halmozása jobban ábrázolha-
tó (halo-sign). a beteg vizsgálatát lehetőleg a dél-
előtti órákra tervezzük, amelyre 4–6 órás éhgyo-
morral érkezzen. a vizsgálat kétféleképpen is kivite-
lezhető. az egyik lehetőség, hogy a betegnek szon-
dát vezetnek le (treitz-szalag magasságáig), és ezen 
a szondán keresztül töltik fel a vékonybelet; a másik 
lehetőség, hogy a beteg a vizsgálat előtt fél órával 

nagy mennyiségű (1–1,5 liter) Macrogola® tartalmú 
vizet iszik. 

Virtuális colonoscopiás vizsgálat előkészíté-
sekor is bárium-szulfát tartalmú kontrasztanyagot 
adunk a betegnek a bélsár markírozása céljából. a 
páciensnek közvetlenül a vizsgálat előtti napon kell 
elfogyasztania összesen 40 ml 5-szörös hígítású 
kontrasztanyagot (reggel: 20 ml, délben: 10 ml, este: 
10 ml). a beteg ugyanezen a napon este 8 óra körül 
töményen, hígítás nélkül 30 ml jódtartalmú (pl. 
telebrix®, Peritrast®) orális kontrasztanyagot iszik 
meg. 

Has és kismedence vizsgálatakor a beteggel 
1–1,5 liter, 3–4%-os töménységű jódtartalmú kont-
rasztanyagot itatunk 1–2 óra alatt. a kontrasztanyag 
mennyiségét és az itatás idejét nagyban meghatá-
rozza a diagnosztikai kérdés, illetve a beteg állapota 
is. a vizsgálat időpontja bármely napszakra tehető; a 
beteg 4–6 órás éhgyomorral érkezik. gyógyszereit 
beveheti, kivétel a metformintartalmú antidiabeti-
cum. a kontrasztanyagot a beteg ihatja frakcionál-
tan is, ami annyit jelent, hogy 10 percenként 2 dl, 
adott mennyiség felénél 30 perc szünet és utána 
újra 10 percenként 2 dl. ebben az esetben mind a 
vékonybél, mind a vastagbél szakaszai egyenlete-
sen lesznek kontrasztanyaggal feltöltve. Ha a beteg 
az utolsó pohár folyadékot közvetlen a vizsgálat 
előtt, fektetéskor fogyasztja el, akkor a gyomor is kel-
lőképpen lesz feltöltve. időnként előfordul, hogy a 
vastagbél alsó szakasza nem telődik megfelelően, 
abban az esetben, ha a klinikus által feltett kérdés 
megválaszolására ezen szakasz feltöltése szükséges, 
akkor azt korrigálnunk kell. az első lehetőség a kont-
rasztanyagos beöntés, hasonló 3–4%-os kontraszt-
anyaggal, mint amit a beteg megivott, illetve, és ez 
talán kényelmesebb a beteg számára is, kap még 
kb. 1 liter 3–4%-os kontrasztanyagot, és min. 1 óra 
alatt elfogyasztja. Hasznos, ha a beteg itatás közben 
nem ül egy helyben, hanem esetleg sétál, segítve a 
belekben a kontrasztanyag előrehaladását.

intravasalisan jódtartalmú, steril, vízoldékony kont-
rasztanyagot adunk a betegnek. a kontrasztanyag 
beadása történhet manuálisan vagy injektor segítsé-
gével. a beteg vénabiztosítása általában 20g átmérő-
jű kanüllel történik; speciális esetben, ct-angiográfiás 
vizsgálatoknál 18g átmérőjű kanülre van szükség, 
mert ebben az esetben nagyobb flow-val történik a 
kontrasztanyag beadása. 

kontrasztanyag mennyiségét meghatározó szem-
pontok:
· a kontrasztanyag részéről fontos szempont, 

hogy ionos vagy nem ionos kontrasztanyag 

jejunumkacsba, a treitz-szalag magasságáig veze-
tett szondán keresztül, a nyálkahártyán erősen 
tapadó bárium-szulfát szuszpenziót juttatunk be, 
majd – a kellő transzparencia biztosítása érdekében 
– híg metilcellulóz-oldattal töltjük fel a lument. Ha 
esetleg nem rendelkezünk metilcellulózzal, akkor 
hidegvizet is alkalmazhatunk második kontraszt-
ként. a szondán át beadott nagy mennyiségű folya-
dékoszlop a vékonybelet folyamatosan kitölti, a 
kontrasztanyag gyorsan eléri a terminalis ileumot. 
Simaizom-relaxánsra rendszerint nincs szükség, a 
nagy volumen által kiváltott reflexes paralízis általá-
ban megfelelő disztenziót biztosít. Mindenképpen 
kerülendő, hogy metilcellulóz jusson a gyomorba, 
mivel az ennek következtében jelentkező heves 
hányinger, hányás meghiúsítja a vizsgálatot. a vizs-
gálat időpontja a reggeli, délelőtti órákban legyen. 
a beteg éhgyomorral érkezzen a vizsgálatra. a 
mellkasát és hasát kell fémteleníteni. lehetőleg biz-
tosítani kell egyszerhasználatos köpenyt a beteg 
részére. a beteg a vizsgálat után ehet, ihat, gyógy-
szereit beveheti.

irrigoscopia 

a beteg a vizsgálat előtti napon rostmentes diétát 
tart és béltisztítást végez a kezelőorvostól kapott 
laxatívummal (pl. keserűsó, X-Prep®). a vizsgálat előtt 
a beteg keveset ihat és a gyógyszereit beveheti. a 
beteg hálóingbe vagy egyszerhasználatos köpenybe 
öltözik át. a vizsgálóasztalon oldalt fekve, térdeit has-
hoz felhúzva helyezkedik el, és ebben a pozícióban 
kerül bevezetésre a beöntőcső. Folyamatos röntgen-
átvilágítás mellett, a bárium-szulfát vastagbélbe jut-
tatása után, levegővel töltjük fel a colont. Bizonyos 
esetekben a vizsgálatot akutan kérik, így a beteget 
nem lehet előkészíteni. a vizsgálathoz ilyenkor vízol-
dékony, felszívódó, jódtartalmú kontrasztanyagot 
használunk. a beteg a vizsgálat után, amennyiben 
tervezett vizsgálat volt, ehet, ihat. Fel kell hívnunk a 
beteg figyelmét, hogy ha obstipatióra hajlamos, a 
vizsgálat után fogyasszon több folyadékot, vagy 
szükség esetén vegyen be laxativumot. akut vizsgá-
lat után a további teendőt a vizsgálattal igazolt diag-
nózis fogja meghatározni.

intravénás urográfia 

a beteg 4–6 órás éhgyomorral, kellően hidratálva 
(vizsgálat előtt legalább 1 liter víz elfogyasztása 

ajánlott) érkezik a vizsgálatra. az intravénás kont-
rasztanyag beadása előtt tájékozódnunk kell az 
esetleges kontraindikációkról. korábbi kontraszt-
anyagos vizsgálatnál jelentkező kontrasztanyag-al-
lergia esetén a vizsgálat nem kivitelezhető. Fontos, 
hogy a betegnek legyen friss laboreredménye, rész-
letes vesefunkciókkal (kreatinin, karbamid, egFr-ér-
tékek). Még a kontrasztanyag beadása előtt az aktu-
ális gyógyszeres kezeléséről is pontos információk-
kal kell rendelkeznünk (metformin tartalmú antidia-
betikum szedését a vizsgálat előtt és után is 48 órán 
keresztül szüneteltetni kell). Bizonyos alapbetegsé-
gek megléte is kontraindikálja a kontrasztanyagos 
vizsgálat elvégzését (pl. Waldenström, myastenia 
gravis stb.). 

ultrahangvizsgálatok 

az ultrahang- (uH) vizsgálatok és -intervenciók 
nem járnak sugárterheléssel, ezért szükség esetén 
többször is ismételhetők. Sok esetben az 
uH-vizsgálat nem igényel speciális betegelőkészí-
tést, ilyen pl. a pajzsmirigy, az emlő, a herék, a moz-
gásszervi (ízületi), az érrendszer (doppler) és a szív 
(kivéve: transoesophagealis echocardiographia) 
vizsgálata. 

Bizonyos esetekben egyszerű előkészítő intézke-
désekre van szükség a vizsgálat előtt. a leggyako-
ribb vizsgálat a has és a kismedence uH-vizsgálata. 
ebben az esetben, a kismedence vizsgálhatósága 
érdekében a beteg 4–6 órás éhezés után érkezik, 
telt húgyhólyaggal. a beteg a vizsgálat előtti órák-
ban szénsavmentes ásványvizet ihat, de kerülni kell 
a tea vagy kávé fogyasztását, mivel ezek kontrahál-
ják az epehólyagot. 

transvaginalis és transrectalis ultrahangvizsgálat 
esetén a húgyhólyagnak üresnek kell lennie. Más 
speciális előkészület, mint például éhgyomor vagy 
tisztító beöntés, nem szükséges a vizsgálathoz. 

Computer-tomográfiás vizsgálatok 

a ct-vizsgálat során mind intravasalisan, mind gast-
rointestinalisan is alkalmazhatunk kontrasztanyago-
kat. a vizsgálathoz alkalmazott orális, illetve intrava-
salis kontrasztanyag fajtáját, összetételét, mennyi-
ségét befolyásolja a vizsgálati régió, a klinikus által 
feltett kérdés, a rendelkezésünkre álló technika is (a 
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·	 az Mr-kontraindikációk kiszűrése,
·	 a beteg előkészítése a vizsgálatra.

mR-kontraindikációk kiszűrése 
(screening) 

a vizsgálat előtt az Mr-kontraindikációk kiszűrése a 
radiográfus alapvető feladata. Fontos, hogy a vizs-
gálat megkezdése előtt az Mr-kontraindikációkkal 
kapcsolatosan a beteg írásban nyilatkozzon, vala-
mint, hogy a vizsgálati beleegyező nyilatkozatot 
aláírja. 

az Mr-vizsgálóban levő erős mágneses tér 
veszélyes és ellenjavallt lehet olyan személyek szá-
mára, akik testében bizonyos fém, elektromos, mág-
nesezhető vagy mechanikai implantátum, eszköz, 
tárgy található. ilyen fém implantátumok pl.: szívrit-
mus-szabályozó, defibrillátor, agyi aneurysma clip, 
műszem, beépített hallásjavító készülék, szív-műbil-
lentyű, beépített ízületprotézis, művégtag, ortopé-
diai fémanyag (csavar, lemez, szeg, drót). korábbi 
sérülés következtében a testbe került lövedék, sörét, 
fémszilánk is kontraindikációt jelenthet.

Betegelőkésztés 

rutin Mr-vizsgálatok (pl. koponya, gerinc, ízület) jel-
lemzően speciális előkészületet nem igényelnek, 
nem szükséges különleges diéta. az előírt gyógy-
szerek felfüggesztése a kontrasztos vizsgálat előtt 
és azt követően szintén nem előírás. többnyire csak 
hasi és kismedencei vizsgálatok esetén fontos, hogy 
a beteg 6–8 órával a vizsgálat előtt ne egyen.

vizsgálat előtt minden könnyen rögzített fémtár-
gyat (pl. hajcsat, piercing stb.) el kell távolítani a 
betegről. a vizsgáló helységbe tilos bevinni a ruhá-
zathoz nem kapcsolódó fém és mágnesezhető tár-
gyakat (pl. karóra, mankó, telefon, bankkártya).

a vizsgálati régiótól függően ajánlatos az adott 
ruházat, valamint ékszerek eltávolítása, így csökkent-
hető a képminőség romlása. Hasi, kismedence, emlő 
és több régiós kontrasztos angiográfiai vizsgálat 
esetén célszerű a betegnek egy köntösbe átöltözni. 
Mr-spektroszkópia, valamint funkcionális 
Mr-vizsgálat esetén célszerű minden fémet eltávolí-
tani a betegről, mivel az alkalmazott szekvenciák 
nagyon érzékenyek a mágneses tér homogenitásá-
nak torzítására. nők esetén gondolnunk kell a külön-
böző kozmetikai sminkek esetleges fémtartalmára 

(sok esetben okozhatnak artefaktumot), így vizsgálat 
előtt célszerű a sminket eltávolítani. 

Beültetett fém vagy egyéb orvosi implantátum 
esetén a radiográfusnak meg kell győződni arról, 
hogy az implantátum nem képez kontraindikációt. 
ehhez érdemes a műtéti leírás alapján tájékozódni, 
dokumentálni az implantátum pontos sorszámát és 
gyári számát, megtudni a beültetés idejét (6 héten 
belül kontraindikált az Mr-vizsgálat). ezen kívül a 
műszakvezető radiológussal is célszerű konzultálni. 

terhesség 

a terhesség alapvetően nem kontraindikáció, mivel 
a jelenlegi tudományos adatok alapján nincsen 
kimutatott káros hatása az elektromos mágneses 
térnek a magzatra (3 tesla térerőig). ettől függetle-
nül figyelembe véve a szakmai ajánlásokat (Mda, 
eSMrMB), a várandós beteg Mr-vizsgálata kerülen-
dő a terhesség első trimeszterében. a ii. és iii. tri-
meszter esetén mérlegelni kell a kockázat vs. előny 
elve alapján (risk vs. benefit). Például ionizációs 
sugárzással járó vizsgálatok helyett lehet alkalmazni 
az Mr-vizsgálatot. Szoptatós anyák kontrasztanya-
gos vizsgálata esetén ajánlatos vizsgálat előtt az 
anyatejet lefejni és az intravénás kontrasztanyag 
beadást követően 24 órán keresztül nem szoptatni.

intravénás kontrasztanyag 

alapvetően fontos, hogy a betegek jól hidráltan 
érkezzenek a vizsgálatra. a radiográfus feladata a 
vizsgálat előtt a korábbi kontrasztanyaggal össze-
függő allergiás reakciók, valamint az általánosan 
ismert potenciálisan allergiás reakciót elősegítő 
tényezők kiszűrése és ellenőrzése. ilyen lehetséges 
tényezők a súlyos allergiás betegek, asthmások. 

az eSur irányelveit figyelembe véve a magas 
rizikójú betegek esetén kontraindikált az intravénás 
gadolinium kontrasztanyag beadása (krónikus 4. és 
5. stádiumú vesebetegek [gFr<30 ml/min], dializált 
betegek, csökkent vesefunkciójúak, májtranszplan-
táltak vagy -várományosok, akut veseelégtelenség-
ben szenvedők). közepes rizikójú betegek, valamint 
kérdéses esetekben ellenőrizni kell a beteg vese-
funkcióit, beleértve a mért vagy a szérum-kreatinin-
szint alapján számított gFr/kreatinin clearance szin-
tet – egFr (ml/min/1,73m2). 

kerül beadásra. tisztában kell lennünk a kont-
rasztanyag töménységével is, mert nagyobb 
jodidkoncentrációjú kontrasztanyagból keve-
sebb (1 ml/tskg) mennyiség is kiváló kontrasztot 
okoz (pl. omnipaque 300® vagy omnipaque 
350®).

·	 az intravénás kontrasztanyag beadása előtt tájé-
kozódnunk kell az esetleges kontraindikációkról. 
Speciális előkészítés mellett kontrasztanyag-al-
lergia esetén a vizsgálat kivitelezhető. Fontos, 
hogy a páciensnek legyen friss laboreredménye, 
mely részletesen ismerteti a vesefunkciókat (kre-
atinin, karbamid, egFr-értékek). Még a kontraszt-
anyag beadása előtt tájékozódnunk kell a beteg 
aktuális gyógyszeres kezeléséről (metformintar-
talmú antidiabetikum szedését a vizsgálat előtt 
és után is 48 órát szüneteltetni kell). Bizonyos 
alapbetegségek megléte is kontraindikálhatja a 
kontrasztanyagos vizsgálat elvégzését (pl. 
Waldenström-makroglobulinaemia, myastenia 
gravis, pajzsmirigy fokozott működése stb.). 

·	 a rendelkezésünkre álló technikai háttér ismerete 
sem elhanyagolható. Pontosan ismernünk kell a 
computer-tomográfiás vizsgáló berendezés 
technikai paramétereit. a modern gépek (Mdct) 
már pár másodperc alatt képesek a teljes emberi 
test leképezésére, így ezekkel a gépekkel nem-
csak időt, hanem kontrasztanyagot is lehet spó-
rolni. elengedhetetlen a vizsgálattal jól össze-
hangolt injektor használata.

angiográfiás vizsgálatok 

angiográfiás vizsgálatkor a vascularis rendszer kerül 
ábrázolásra szelektíven, illetve szuperszelektíven. a 
vizsgálat célja lehet diagnosztikus vagy terápiás. 
ezen vizsgálati módszernél is nagyban befolyásolja 
az intravasalisan alkalmazott kontrasztanyag meny-
nyiségét a vizsgálat célja, a klinikus által feltett kér-
dés, a rendelkezésünkre álló kontrasztanyag tulaj-
donságai és nem utolsó sorban a beteg (testsúlyki-
logramm, általános állapota – vesefunkció). az elő-
zőekben, a ct-vizsgálatoknál már részletesen emlí-
tett laboreredményeken kívül ebben az esetben 
fontos a véralvadási paramétereinek pontos ismere-
te is (inr – international normalised ratio – normál 
tartomány 1). a beteg előkészítése a vizsgálathoz 
hasonlóan történik, mint a ct-vizsgálatkor – 4–6 
órás éhgyomor, megfelelő hidráltság stb. a vizsgá-
lat előtt a beteg összes ruhája eltávolításra kerül, a 

vizsgálóasztalra hanyatt fekszik. ezután a behatolási 
kapunak megfelelően szőrtelenítik a testrészt – pl: 
inguinalis régiót az arteria femoralis kanülálása ese-
tén. a beteg steril izolálása, majd a lokális érzéstele-
nítést követően kanülálják meg valamely végtagi 
artériát. a vizsgálat idejét befolyásolja a beavatko-
zás célja, valamint a beteg vasculáris állapota. 

10 napos szabály (10-day rule) 

ionizációs sugárzással járó vizsgálatok és beavatko-
zások esetén célszerű figyelembe venni az ún. 10 
napos szabályt. ez alapján a fogamzóképes nők 
nem akut rtg-, ct- vagy dSa-vizsgálata vagy inter-
venciója a menstruációs ciklus első tíz napján tör-
ténjen, amikor még legbiztosabban kizárható a ter-
hesség, és nem kell embrionális károsodással szá-
molnunk. e szabály célja, hogy az esetleges terhes-
ség korai szakaszában ne érje ionizáló sugárzás a 
magzatot. Ha a képalkotó vizsgálat időpontja a cik-
lus második felére esik, és a beteg nem tudja (de 
gyakorlatilag lehet) hogy terhes, akkor a vizsgálatot 
el kellene halasztani a következő ciklus első 10 nap-
jának egyikére. kivételt képezhet a mellkas, kopo-
nya vagy végtag vizsgálata, amennyiben a megfe-
lelő sugárvédelmi eszközök és technikák alkalmazá-
sa megtörténik. Ha a terhességet nem lehet kizárni, 
különös figyelmet kell fordítani az alkalmazás indo-
koltságára, különösen akut eseteknél; az anya, vala-
mint a magzat sugárterhelését optimalizálni kell.

mágneses rezonancia 

az Mr-képalkotásnak annak fejlődése, valamint a 
berendezések számának növekedése miatt jelentős 
szerepe van a képalkotó diagnosztikában, valamint 
intervencióban. Mivel nem jár ionizációs sugárzás-
sal, így a sugárvédelmi szempontokat figyelembe 
véve előnybe lehet részesíteni az egyéb képalkotó 
módszerekkel szemben, viszont az erős mágneses 
tér hatása kapcsán más fontos szempontok figye-
lembe vétele is szükséges. az Mr-vizsgálattal kap-
csolatos balesetek és humán vagy tárgyi sérülések 
megelőzése döntően a radiográfus felelőssége. Így 
az ezzel kapcsolatos kockázatok és előírások isme-
rete elvárt a radiográfustól. a betegelőkészítéssel 
kapcsolatos ismeretek két nagy csoportra osztha-
tók: 
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Általános gondolatok 
a neuroradiológia a képalkotásnak az az ága, amely 
a központi idegrendszerrel, annak burkaival és érel-
látásával foglalkozik. az anatómiai összefüggések 
miatt szoros határterülete a fej-nyak radiológia, az 
oszteológia és angiológia.

a képalkotás minden más speciális területéhez 
hasonlóan a neuroradiológia megfelelő művelésé-
hez is részletesen ismerni kell:
·	 a terület anatómiáját,
·	 a normális működésekkel és a betegségekkel 

kapcsolatos klinikai adatokat,
·	 a vizsgáló módszerek lehetőségeit és korlátait.

a fejezetnek nem lehet célja, hogy az első két 
pontot alaposan ismertesse. a vizsgáló módszerek 
neuroradiológiai alkalmazásával kapcsolatban 
viszont az olvasó figyelmébe ajánlok néhány meg-
állapítást.

a képalkotó módszerek közül neuroradiológiai 
indíttatással az alábbiak alkalmazhatók:
·	 röntgenvizsgálat,
·	 ultrahangvizsgálat,
·	 angiográfia,
·	 komputertomográfia (ct),
·	 mágneses rezonanciás képalkotás (Mr).

Mi a szerepe az egyes módszereknek a mai 
körülmények között?

Röntgenvizsgálat 

a legmélyebb szakmai gyökerünket jelentő rönt-
genvizsgálatok jelentőségét külön kell meghatároz-
ni a két fő terület, a koponya és a gerinc esetében.

Koponya. a koponya-röntgenvizsgálatok szere-
pe meglehetősen korlátozott és speciális a modern 
körülmények között. Ma is fontos szerepet játszanak 
az alaki deformitások, a craniospinalis átmenet fej-
lődési és egyéb eredetű rendellenességei kimuta-
tásában. 

traumás esetekben is alkalmazzuk, főként akkor, 
ha akut ct-vizsgálatra nincs mód. Bizonyos fémtár-
gyak helyzete ellenőrizhető a segítségükkel. 
gondoljunk itt az invazív intracranialis elektródákra 
vagy pl. az operatív (pl. aneurysma klip) vagy egyéb 
eredetű (lövedék, szilánk) idegentestek kimutatásá-
ra bizonytalan anamnézis esetén Mr-vizsgálat előtt.

a felvételtechnikának a koponyafelvételeknél is 
alapvető a jelentősége. a basalis impressio megálla-
pításához szükséges méréseket például csak pon-
tos beállítású és nagyításmentes (legalább 100 cm 
fókusz-film távolsággal készült) kétirányú koponya-
felvételen végezhetjük el.

Gerinc. a gerinc-röntgenvizsgálatok a modern 
módszerek birtokában is nagy jelentőségűek. 
Hosszú gerincszakaszok csontos viszonyait jelenítik 
meg, így az alaki deformitások (pl. kyphoscoliosis) 
megfelelően ábrázolhatók, szükség esetén pontos 
mérések végezhetők. 

nagyon fontosak a funkcionális vizsgálatok. a 
gerincoszlop instabilitása minden szakaszon súlyos 
veszélyt jelent az idegrendszeri elemekre, és gyak-
ran csak a funkcionális vizsgálatokkal tehető látha-
tóvá. kiemelt jelentőségű a craniospinalis átmenet 
és a nyaki gerinc esetében, de nem hanyagolható 
el a lumbosacralis szakaszon sem. 

ultrahangvizsgálat 

neuroradiológiai alkalmazásának gátat szab, hogy a 
központi idegrendszer csontos burokban helyezke-
dik el. rendkívül nagy a jelentősége a magzati kor-
ban, amikor súlyos, sokszor az élettel összeegyez-
tethetetlen fejlődési rendellenességek felfedezhe-
tők a segítségével, és a terhesség művi úton befe-
jezhető, vagy a rendellenesség korrigálható. (a 
chiari-ii. malformáció súlyos koponyaelváltozásai-
nak a kialakulásában alapvető, hogy a sacralis 
meningocele miatt hiányzik vagy alacsony a hátsó 
scalai liquornyomás. a meningocele magzati kor-
ban történő zárása esetén az intracranialis szövőd-
mények nem alakulnak ki.) Újszülöttkorban, a kuta-

Sugárterápia 
a sugárterápián résztvevő betegek számára nagyon 
fontos az együttérző és támogató hozzáállás bizto-
sítása a gyógyításban résztvevőktől. a legeredmé-
nyesebb ellátást egy jól működő gyógyító csapat 
tudja nyújtani, melynek tagjai: radiográfus, sugárte-
rapeuta, fizikus és klinikai onkológiai pszichológus. 
a betegek számára félelmetes lehet egy kezelés 
kezdete, amikor számos félinformációval vagy hie-
delemmel kell megküzdeni. aggodalom és szoron-
gás jellemző a kezelésre érkező betegek esetén. a 
radiográfus sokat tehet a téves prekoncepciók és 
félelmek csillapításában, a betegek megnyugtatá-
sában, valamint komfortérzetük elősegítésében. 
Fontos, hogy a sugárterápiai kezelés pozitív vonat-
kozását hangsúlyozzák mint a gyógyulást elősegí-
tő/támogató tényezőt, és nem mint egy olyan 
beavatkozást, ami számos kellemetlen mellékhatás-
sal jár.

a betegtájékoztatás során ismertetni kell a 
beteggel a kezelés menetét, az elvárásokat, vala-
mint a kezelés utáni teendőket. Fontos átbeszélni 
a lehetséges mellékhatásokat és azoknak a kezelé-
sét. Minden egyes sugárkezelés után a betegek-
nek hosszabb ideig kell pihenniük, lehetőleg friss 
levegőn. Ügyelni kell az elegendő és kiegyensú-
lyozott táplálkozásra. a legjobb, ha gyakran és 
keveset esznek a betegek. Mellőzni kell a zsíros, 
nehezen emészthető, puffasztó hatású ételeket; 
ajánlatos a fehérjében és szénhidrátban gazdag 
táplálkozás. ezenkívül lényeges a nagy mennyisé-
gű folyadékbevitel. a mellékhatások csökkentés 
érdekében:
·	 nem szabad a besugárzott bőrfelületet fürdés 

során erőteljesen dörzsölni, sprayt, dezodort, 
semmiféle alkoholos oldatot használni,

·	 a besugárzott bőrfelületet semmilyen irritációt 
okozó hatásnak nem szabad kitenni, pl. napsu-
gárzás, infravörös fény, forró levegő, mechanikus 
irritáció, mint pl. masszázs, szűk ruha,

·	 kerülendő a dohányzás és alkoholfogyasztás.
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lumbosacralis szakaszon terjedelmes az epiduralis 
tér zsírszövettartalma, ami kifejezett denzitáskü-
lönbséget biztosít a csigolyák, a porckorongok és a 
durazsák, illetve a gyökök körül. 

mágneses rezonanciás (mR) 
képalkotás 

az Mr valamennyi testtájék képalkotó diagnoszti-
káját forradalmasította, de a legátütőbb változáso-
kat a neuroradiológiában hozta. rendkívüli diag-
nosztikai ereje első vizsgálattá teszi az előző pon-
tokban felsorolt kivételektől eltekintve valamennyi 
neuroradiológiai területen. Bizonyos klinikai kérdé-
sekre pedig Mr-vizsgálat nélkül gyakorlatilag lehe-
tetlen pontos választ adni, mert a ct-ben nem elég 
határozottak a kórjelek (jel, j), a vizsgálandó képlet 
vagy elváltozás túl kicsi (méret, M), illetve a csontok 
közelsége okoz problémát (csont, cS). 

·	 Fehérállomány betegségek (j)
·	 Fokális epilepszia (j, M)
·	 obstructiv hydrocephalus (M)
·	 agytörzsi eltérés (j, M, cS)
·	 Belső hallójáratok (j, M, cS)
·	 Hypophysis-elváltozás (j, M, cS)
·	 agyhártya-érintettség (cS)

a diagnosztikus érték csak a megfelelő technikai 
színvonalon, a kérdés megválaszolására alkalmas 
protokollal végzett vizsgálattól várható. 

az Mr folyamatosan fejlődő módszer, mely nem 
csupán a szigorúan vett strukturális leképezésre 
alkalmas. az Mr-angiográfia és a perfúziós vizsgálat 
az agyi keringést és az agyszövet vérátáramlását 
jeleníti meg, a diffúziós vizsgálat a folyadékterek 
változásait, a citotoxikus ödémát jelzi a kóros eltérés 
kialakulása után már fél órával. a diffúziós tenzor 
vizsgálat és a feldolgozásával nyert traktográfia 
képes megjeleníteni a fehérállományi pályákat. a 
működő agyterületek keringésváltozása teszi lehe-
tővé megjelenítésüket a funkcionális Mr-vizs-
gálatban, az agyszövet kémiai összetételének válto-
zását, bizonyos összetevők arányát pedig a spektro-
szkópia segítségével lehet meghatározni. a mód-
szerek lassan elfoglalják a helyüket a mindennapi 
diagnosztikában, és értékes információt nyújtanak a 
különböző betegségekben.

a koponya és az agy elváltozásai: 
fejlődési rendellenességek, 
phacomatosisok 

a fejlődési rendellenességek a központi idegrend-
szerben és burkain genetikus hiba vagy a fejlődés 
folyamán kialakult károsodása következtében létre-
jött elváltozások. a genetikai hiba és a károsító 
ágens egyaránt érinthet több párhuzamos folya-
matot, ebből származik a fejlődési rendellenessé-
gek jellegzetes halmozódása és a szabály: ha egy 
rendellenességet találunk, gondosan keressünk 
újabbakat.

a rendellenességekre az is jellemző, hogy külön-
böző súlyossági fokozataik vannak, a változó formák 
történetileg kialakult elnevezése azonban nem 
mindig tükrözi azt, hogy egy csoportba tartoznak 
(pl. mega cisterna magna – dandy–Walker-mal-
formáció).

egy részüknek nincs vagy alig van klinikai jelen-
tősége, de olyankor is figyelni kell rájuk, mert utal-
hatnak egy másik, klinikai szempontból jelentős 
elváltozás jelenlétére. 

a fejlődési rendellenességek mérete és klinikai 
megnyilvánulása között nincs szoros összefüggés: 
mindkét féltekét érintő kiterjedt subependymalis 
heterotopia járhat normális intellektussal, neuroló-
giai tünet nélkül, gyógyszeresen jól beállítható epi-
lepsziával, míg máskor egyetlen 4 mm-es heteroto-
piás csomó okozhat terápiarezisztens epilepsziát.

vizsgálatukra az Mr a legalkalmasabb, bizonyos 
méret felett azonban ct-vel is diagnosztizálhatók. 
egy részük az agyfelszín gyrus-rajzolatának jellegze-
tes változásával jár, olyankor a felszíni rekonstrukci-
ók is hasznosak.

osztályozásuk folyamatosan változik, nem utol-
só sorban a modern képalkotó diagnosztika révén 
megszerzett hatalmas ismeretmennyiség hatására. 
a teljesség igénye nélkül ismertetjük a leggyakrab-
ban előforduló elváltozásokat.

a középvonal fejlődési zavarai 

Corpuscallosum

a corpus callosum (kérgestest) a legnagyobb fehér-
állományi összeköttetés a két nagyagyfélteke 
között. a két félteke agykérgében elhelyezkedő 
idegsejtek axonjai fejlődésük során a lamina termi-

csok záródásáig jól ábrázolhatók az intracranialis 
viszonyok, bár gyakran okoz problémát a specifici-
tás hiánya, illetve a fejletlen fehérállomány és a 
szürkeállomány közötti csekély echogenitáskülönb-
ség.

az ultrahangvizsgálatok másik nagy terepe az 
érrendszer vizsgálata. az intracranialis struktúrák 
vérellátását biztosító arteria carotisok és vertebrali-
sok duplex vizsgálata kitűnően ábrázolja a lefutási 
rendellenességeket, az embolus-képző fali elválto-
zásokat, a szignifikáns szűkületeket, az elzáródáso-
kat, ugyanakkor az érrendszer általános állapotáról 
is megbízható információt nyújt. a transzkraniális 
doppler-vizsgálat noninvazív módon szolgáltat 
információt az intracranialis erek működéséről. 
Fontos alkalmazási területei például a subarachnoi-
dealis vérzés okozta vasospasmus követése, az érse-
bészeti beavatkozások okozta agyi embolus terhe-
lés monitorozása vagy az agyhalál megállapítása.

lényegesen ritkábban alkalmazzák az ultrahan-
got intraoperatív körülmények között. a csontos 
koponya vagy a gerinc megnyitása után az agy 
vagy a gerincvelő felszínére helyezett nagy frek-
venciájú vizsgálófej nagy felbontású képeket készít, 
és például a tumoros folyamat pontos kiterjedésé-
ről tájékoztatja az idegsebészt.

angiográfia 

a diagnosztikus angiográfia jelentősége kifejezet-
ten csökkent a neuroradiológiában a ct és 
Mr-angiográfiák elterjedésével. Műtéti vagy inter-
venciós neuroradiológiai megoldást igénylő érel-
változások diagnosztikus feldolgozása azonban ma 
sem teljes az angiográfia nélkül.

Ha szükség van rá, ma csak a Seldinger-mód-
szerrel végzett digitális szubtrakciós angiográfia 
(dSa) fogadható el, mert sokkal kisebb kontraszt-
anyag-mennyiséggel nyújt megfelelő ábrázolást, és 
a digitális technika révén utólagos feldolgozásokra 
ad módot. 

komputertomográfia (Ct) 

Megjelenése robbanásszerű fejlődést hozott a neu-
roradiológiában, hiszen ne feledjük: ez volt az első 
módszer, amely a központi idegrendszert közvetle-
nül ábrázolta. a korábbi vizsgálómódszerek a cson-
tos burkokat (hagyományos röntgen), a környező 
folyadéktereket (pneumoencephalographia, mye-

lographia) vagy az érrendszert (angiográfia) ábrá-
zolták, magáról az agyról és a gerincvelőről csak 
közvetett információt lehetett nyerni.

a ct egyeduralkodó volt az agy ábrázolásában 
az Mr megjelenéséig, ha eltekintünk az intrauterin 
és újszülött-, illetve csecsemőkori ultrahangvizsgá-
latoktól. a technika folyamatos fejlődése sem tudta 
azonban leküzdeni a módszer alapproblémáit:
·	 ionizáló sugárzást használ, tehát potenciálisan 

veszélyes az élő szervezetre;
·	 csont-közelben a műtermékek miatt korlátozott 

értékű (középső és hátsó scala, gerinc);
·	 a szürke- és fehérállomány egymáshoz képest, 

valamint az elváltozások egy része az ép állo-
mányhoz képest kis denzitáskülönbséget mutat. 
az Mr-vizsgálat ezeket a problémákat megoldja, 
így a ct alkalmazását jelentősen visszaszorította. 
a vizsgálati algoritmust természetesen alapve-
tően befolyásolja, hogy a ct az Mr-rel szemben 
már általánosan elterjedt, könnyen hozzáférhető 
módszer.

a ct elsősége a hozzáférhetőségtől függetlenül 
is változatlan bizonyos betegségcsoportokban. 
·	 Akut cerebrovascularis inzultusban (stroke) a 

legfontosabb kérdés, hogy vérzéses vagy ischae-
miás elváltozásról van-e szó. erre a ct azonnal 
egyértelmű választ ad, az Mr viszont akut stádi-
umban a jelenlegi technikai szinten még problé-
mákkal küzd. ráadásul több szeletes spirál ct-vel 
kiváló minőségű angiográfiára és megfelelő 
szoftver birtokában perfúziós vizsgálatra is lehe-
tőség van. 

·	 Akut trauma esetén a két legfontosabb kérdés-
re (van-e vérzés, van-e csontsérülés) gyors és 
pontos választ ad. Fontos megjegyezni, hogy az 
Mr mindkét betegségcsoport későbbi stádiu-
maiban átveszi a vezető szerepet. 

·	 a finom csontos részletek megítélése (pyra-
mis és a koponyaalap egyéb területei, craniospi-
nalis átmenet, csigolyák). 

·	 Fontos alkalmazási területe, amikor az 
MR-vizsgálat ellenjavallt. a kontrasztanyagok-
kal a problémás területeken is javítható a ct pon-
tossága ilyen esetekben (ct-myelographia, a 
belső hallójáratok vizsgálatánál a ct-cisterno-
graphia).

a gerinc vizsgálatában a ct jelentősége csök-
kent, de teljesen nem szűnt meg. ennek egyik oka, 
hogy a csigolyák és a kisízületek ábrázolására ez az 
egyik legalkalmasabb módszer. a másik ok, hogy a 
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kutatások szerint a lumbosacralisan kialakuló 
meningocele az elsődleges elváltozás. a liquorral 
telt tasak miatt csökken a liquornyomás, ami a 
csontos koponyagödör kialakulásának elsődleges 
ingere lenne. a hátsó scala kicsi marad, és nem ad 
elég teret az agytörzsnek és a cerebellumnak.

a tünetek: kis hátsó scala (minimális távolság a 
foramen magnum hátsó pereme és a protuberantia 
occipitalis interna között), felfelé és lefelé türemke-
dő cerebellum, deformált iv. kamra. a cerebellum 
változó mértékben türemkedik a gerinccsatorna 
felé, a ligamentum denticulatumok által kétoldalt 
rögzített gerincvelőt összegyűri. a mesencephalon 
tectuma csőr alakban deformálódik. az elváltozást 
gyakran kíséri callosumrendellenesség, corticalis 
fejlődési zavarok, koponyaboltozati és falx rendelle-
nesség. a rendellenesség része a lumbosacralis 
meningocele, amelyet egyéb gerincfejlődési zava-
rok kísérhetnek.

a chiari-ii. malformáció súlyos fejlődési rendelle-
nesség, gyakran kísérik változó jellegű és súlyossá-
gú klinikai tünetek.

a Chiari-III. malformáció nagyon ritka, a chiari-ii-
höz occipitalis vagy felső nyaki meningocele vagy 
meningomyelocele társul.

Dandy-Walker-kontinuum

a csoport közös jellemzője a hátsó koponyagödör 
megnagyobbodását okozó, a iv. kamrával közleke-
dő liquorral telt üreg. kialakulásuk lényege, hogy a 
foramen Magendie nem nyílik meg időben, ezért a 
liquor nem tud kijutni a iv. kamrából, és mintegy 
felfújja azt. 

a legenyhébb forma a mega cisterna magna. a 
koponyagödör nagysága nem tér el lényegesen a 
normálistól, viszont a iv. kamrával összefüggő, a kis-
agy alatt és mögött elhelyezkedő nagy méretű, 
liquorral telt üreg látható. a vermis cerebelli normá-
lis méretű. 

a Dandy–Walker-variáció átmenetet jelent a követ-
kező forma felé, a határvonalak egyik irányban sem 
élesek. a vermis és a kisagyféltekék különböző fokú 
hipopláziája mellett változó méretű, a iv. kamrával 
közlekedő folyadéktér látszik. a hátsó scala megnő, a 
squama occipitalis elvékonyodik. a cerebellaris érin-
tettség lehet kifejezetten aszimmetrikus is.

a dandy–Walker-malformáció esetén nagyon 
kifejezett a cerebellaris hypoplasia (esetenként apla-
sia), a iv. kamrával közlekedő üreg és a hátsó scala 

hatalmasra nőhet. ebben a formában a legvalószí-
nűbb, hogy egyéb súlyos fejlődési rendellenessé-
gek is társulnak.

a mega cisterna magna rendszerint klinikai 
jelentőség nélküli melléklelet. a formakörbe tartozó 
elváltozás súlyosbodásával és a társuló egyéb rend-
ellenességekkel mind valószínűbb a klinikai tünetek 
megjelenése.

differenciáldiagnosztikai szempontból problé-
mát jelenthet a hátsó scalai arachnoidealis cysta. jó 
minőségű Mr-képeken sem mindig könnyű kimu-
tatni, hogy nem közlekedik a iv. kamrával, viszont 
gyakrabban helyezkedik el aszimmetrikusan. 

a cortex fejlődési zavarai 

az agy fejlődése folyamán az agykamrák ependy-
ma felszíne alatt helyezkedik el az őssejteket tartal-
mazó germinális mátrix. az őssejtek osztódása és 
differenciálódása révén jönnek létre az idegsejtek 
és az agy kötőszöveti elemei, a gliasejtek. 

az idegsejtek a germinális mátrixból a radiális 
gliasejtek rostjai mentén, biokémiai jelzőanyagok 
hatására vándorolnak az agyköpeny felszínére, a 
leendő agykéregbe. a vándorlás több hullámban, 
meghatározott sorrendben történik. az idegsejtek 
az agykéregben oldalirányban is vándorolnak, míg 
elfoglalják végleges helyüket. azután nyúlványaik 
révén az agyműködés alapját képező kapcsolat-
rendszert alakítanak ki egymással.

a germinális mátrix őssejtjeinek másik vonalából 
differenciálódással kialakulnak a különböző gliasej-
tek. 

a bonyolult folyamatsor számos ponton zavart 
szenvedhet örökletes vagy külső hatások miatt, és 
fejlődési rendellenességek alakulhatnak ki.

A proliferáció zavarai 

Fokális corticalis dysplasia. az agykéreg rendelle-
nesen rétegződik és/vagy szabálytalan sejteket tar-
talmaz. különböző osztályozások léteznek. közülük 
a Palmini-féle beosztás szerinti 1a. csoport képalko-
tó vizsgálattal rendszerint nem fedezhető fel. az 
1b-2a. csoport rendszerint a temporalis lebenyt 
érinti, viszonylag nagy kiterjedésű, és gyakran kíséri 
az azonos oldali hippocampus sclerosisa. a 2b. cso-
portba tartozik a taylor-féle focalis corticalis dyspla-
sia, amelyben rendellenes sejtek (ún. ballonsejtek) is 

nalis mentén átnőnek a középvonalon a megfelelő 
ellenoldali kéregterülethez. a fejlődés jellegzetes 
módon elölről hátrafelé (genu-truncus-splenium) 
halad (majd legvégül alakul ki a legelöl található 
rostrum, amelyet azonban a szokványos képalkotó 
módszerekkel nem tudunk ábrázolni). ennek diffe-
renciáldiagnosztikai jelentősége van: normális sple-
nium mellett a truncus elvékonyodása vagy részle-
ges hiánya nagy valószínűséggel károsodás és nem 
fejlődési zavar következménye.

a corpus callosum változó mértékű hypoagene-
siájának önmagában nincs klinikai jelentősége, a két 
félteke együttműködésének a hiányát általában 
csak kifinomult neuropszichológiai módszerekkel 
lehet kimutatni. a fentiek értelmében azonban 
fokozott gondossággal kell egyéb fejlődési rendel-
lenességeket keresni az elváltozás felfedezésekor.

a corpus callosum hypoagenesia kimutatására a 
szagittális síkú Mr-képek a legalkalmasabbak. a jel-
legzetes, vaskos, fekvő c alakú struktúra egészében 
hiányozhat, vagy csak a splenium, illetve a truncus 
kisebb-nagyobb része hiányzik. teljes agenesia ese-
tén a középvonali tekervények és barázdák sugár-
irányban rendeződnek. koronális képeken megfi-
gyelhető a struktúra hiánya mellett a frontalis kam-
raszarvak tülökszerű deformitása, esetenként inter-
hemisphericus cysta kialakulása, illetve a temporalis 
kamraszarvak és a hippocampusok rendellenes 
alakja. axiális képeken (és ez ct-vizsgálatnál is jól 
látható) az oldalkamrák cella mediái a szokásos 
bikonkáv alak helyett párhuzamos sávokként ábrá-
zolódnak, a kamrák trigonumai pedig izoláltan 
tágabbak (úgynevezett colpocephalia). a corpus 
callosum teljes vagy részleges hiánya természete-
sen a diffúziós tenzor mérésből kidolgozott trak-
tográfiával is ábrázolható.

a corpus callosum fejlődési zavarát időnként 
lipoma kísérheti, amely zsír denzitású, ill. jelű sáv 
formájában kíséri a callosum kontúrját.

Holoprosencephaliák 

a normális fejlődés egy pontján a nagyagyféltekék 
szétválnak, és nagyjából szimmetrikusan, de önál-
lóan fejlődnek tovább. a holoprosencephalia a 
szétválás változó súlyosságú elmaradásának követ-
kezménye. a súlyossági fokozatok: alobaris – semi-
lobaris – lobaris. 

a legsúlyosabb alobaris formában úgynevezett 
patkóagy jön létre: a frontalis lebenyek és a törzsdú-
cok egyetlen szabálytalan, patkó alakú képletté fej-

lődnek, míg a hátsó területek teljesen hiányoznak, 
helyüket egyetlen nagyra tágult kamraüreg foglalja 
el. 

a legenyhébb lobaris formában a hátsó agyte-
rületek szabályosak, a törzsdúcok nagyrészt vagy 
teljesen szétváltak, viszont a fissura interhemisphe-
rica frontalis része hiányzik, az agykéreg folyamato-
san halad át egyik frontalis lebenyből a másikba. a 
corpus callosum elülső része a frontalis lebenyek 
összeolvadása miatt hiányzik. arteria cerebri anteri-
orból gyakran csak egy van (azygos a. cerebri ante-
rior).

az elváltozások legkönnyebben az axiális képe-
ken ismerhetők fel. Fontos a középvonali szagittális 
Mr-kép is, ahol a szokásos callosum zavarokkal 
ellentétben a genu és a truncus elülső része hiány-
zik a féltekék szétválásának hiánya miatt.

Cephalocelék

lényegük a csontos koponya defektusa, amelyen 
keresztül az agyburkok és a liquortér (meningocele) 
vagy az agyállomány is (meningoencephalocele) 
kitüremkedik a koponyaűrből.

elhelyezkedésük alapján csoportosítják a cepha-
loceléket, így occipitalis, parietalis, frontoethmoi-
dealis és sphenoidalis formák ismertek. Főleg az 
elülső formák jelentenek komoly kihívást, mert rej-
tőzködve terjednek az orrüreg felé, ahol orvosi 
beavatkozás során megsérülhetnek, és liquorcsor-
gás, fertőzés alakulhat ki.

Chiari-malformációk

közös jellemzőjük, hogy a hátsó koponyagödör túl-
ságosan kicsi, ezért a cerebellum és az agytörzs 
nem fér el benne. 

Chiari-I. malformáció (tonsillaris ectopia) esetén a 
kisagyi tonsillák a foramen magnumon keresztül a 
gerinccsatorna felé türemkednek. a iv. kamra és az 
agytörzs deformált. tünetek akkor jelentkeznek, ha 
a tonsilláknak a foramen magnumban térfoglaló 
hatásuk van. irodalmi adatok szerint ez akkor való-
színű, ha a tonsilla csúcsa legalább 10 mm-rel 
haladja meg a foramen magnum vonalát. Fontos 
tudni, hogy a rendellenességhez kb. 60%-ban tár-
sul syringohydromyelia, ezért kötelező legalább a 
nyaki gerincvelő ábrázolása.

a Chiari-II. malformáció (Arnold–Chiari-mal-
formáció) komplex fejlődési rendellenesség. Újabb 
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nyával, szabálytalan kontúrokkal. Mivel károsodás 
miatt jön létre, környezetében gyakori a gliosis, ami 
a t2 jellegű képeken fokozott, t1-en csökkent jelin-
tenzitással jelenik meg. gyakori a rendellenes érkép-
let is, ami a terület szabálytalan, de működőképes 
vénás elvezetésének felel meg, kivizsgálására, katé-
teres angiográfiára nincs szükség. a polymicrogyria 
leggyakrabban a Sylvius-árkok környékén látható, 
lehet többszörös vagy kétoldali, olyankor klinikai 
szindrómákat okozhat. 

Polymicrogyriára emlékeztető corticalis rendel-
lenességet okozhat intrauterin fejlődés (torcH) és 
egyes örökletes enzimzavarok, pl. a zellweger-
szindróma is.

Schizencephalia. a félteke teljes vastagságára 
kiterjedő károsodás okozza, csak azt az elváltozást 
nevezhetjük így, amelyik a kamra ependymalis fel-
színétől az agyfélteke pialis felszínéig terjed. a félte-
ke külső felszínén és a falak mentén polymicrogyria, 
az ependymalis felszínnél rendszerint heterotopia 
helyezkedik el. ennél az elváltozásnál is gyakori a 
gliosis. két formája van: a zárt ajkú formánál a hasa-
dék falai összefekszenek, maga a hasadék virtuális, 
ependymalis végénél gyakran van kamradiverticu-
lum, az érintett lebeny vagy félteke rendszerint 
kisebb. a nyitott ajkú formánál változó szélességű, 
liquorral telt hasadék ábrázolódik. a széles hasadé-
kon a kamra-liquorpulzáció kiterjed, a koponyabol-
tozatot mintegy kifelé kalapálja, ezért a hemimega-
lencephalia mellett erre a rendellenességre is jel-
lemző lehet, hogy a kóros koponyafél nagyobb. a 
schizencephalia is lehet többszörös és kétoldali.

Septo-opticus dysplasia (de Morsier-szind-
róma). összetett fejlődési rendellenesség, amelyre 
a septum pellucidum hiánya és a látópálya változó 
mértékű hipopláziája mellett egy- vagy kétoldali 
polymicrogyriák vagy schizencephaliák jellemzőek. 

phacomatosisok 

a phacomatosisok kromoszóma-rendellenesség 
miatt kialakuló sporadikus vagy örökletes rendelle-
nességek, melyek a központi idegrendszer mellett 
gyakran érintik a bőrt és más szervrendszereket is.

Sclerosistuberosa(Bourneville–Pringle-kór)

epilepsziával, jellegzetes arcbőrtünettel (adenoma 
sebaceum), változó mértékű mentális retardációval 

járó betegség, amelynek három jellegzetes közpon-
ti idegrendszeri megnyilvánulása van: 
·  Corticalis tuberek: szövettanilag focalis corticalis 

dysplasiának megfelelő, gyakran elmeszesedő 
elváltozások, melyek ct-n általában csak a 
meszesedés révén láthatók, míg Mr-en rendelle-
nes t1 és t2 jelintenzitásúak, ritkán kontraszt-
anyag-halmozást is mutatnak. Szomszéd-
ságukban gyakran láthatók a kamráig húzódó, a 
szürkeállományhoz hasonló jelintenzitású kes-
keny sávok, melyek vándorlásukban megrekedt 
idegsejtcsoportoknak felelnek meg.

·  Subependymalis nodulusok: gyakran meszesedő, 
kóros Mr jelintenzitású néhány milliméteres cso-
mócskák, melyek halmozzák a kontrasztanyagot.

·  Monro-táji óriássejtes astrocytoma: megjelenésé-
ben a nodulusokhoz hasonlító, lassan növekvő, 
szövettani szempontból benignus tumor, amely 
elhelyezkedésénél fogva liquorkeringési zavart 
okozhat.

Sturge–Weber-szindróma 
(encephalo-trigeminalisangiomatosis)

az esetek túlnyomó többségében az arcon lángoló 
anyajegy (naevus flammeus) hívja fel a figyelmet a 
rendszerint parieto-occipitalisan elhelyezkedő lep-
tomeningealis angiomára. a problémát az agyi 
vénás rendszer alulfejlettsége okozza, ezt próbálja 
leptomeningealis érhálózat pótolni, rendszerint 
sikertelenül. az eredmény az agykéreg degeneráci-
ója, a későbbiekben a lebeny vagy félteke sorvadá-
sa, nagy méretű felszíni angioma kialakulása, mesze-
sedés. az azonos oldali plexus chorioideus megna-
gyobbodik, a szomszédos koponyacsont középső 
rétege, a diploe megvastagodhat és angiomatosu-
san átépülhet, műtét esetén súlyos vérzést okozva.

a gyrusok lefutását követő jellegzetes rajzolatú 
meszesedés már a koponya-röntgenfelvételen is 
felhívta a figyelmet a betegségre. Mr-vizsgálatnál 
feltétlenül készíteni kell kontrasztanyagos képeket 
is, hogy a rendellenes vénás rendszert, a felszíni 
angiomát és a diploe esetleges érintettségét ábrá-
zoljuk. 

Neurofibromatosis

két típusa van. az 1. típus a Recklinghausen-kór, 
amely gyakran érinti a perifériás idegrendszert, 
beleértve a gerincvelőből kilépő idegeket is. 

megfigyelhetők szövettanilag. erre a formára jel-
lemző, hogy alapjával a cortexben elhelyezkedő, 
csúcsával a kamrai ependyma felé mutató három-
szög alakú, kórosan fokozott Flair jelintenzitású és 
gyakrabban fordul elő extratemporalisan. 
Szövettanilag is hasonlít a sclerosis tuberosa (lásd 
alább) corticalis tubereihez. gyakorlatilag mindig 
fokális epilepsziát okoz, eltávolítása teljesen meg-
gyógyíthatja a betegséget.

az elváltozások változó méretűek, a nagy fel-
bontású Mr-szekvenciákon észlelhető, hogy az 
agykéreg adott területen szélesebb, határa a fehér-
állomány felé elsimult vagy rendezetlen. kóros 
kontrasztanyag-halmozás nem észlelhető.

a beteg a cortex érintettségére jellemzően 
rendszerint epilepsziás.

Hemimegalencephalia. az érintett agyfélteke 
vagy lebeny(ek) komplex fejlődési zavara, részben 
hamartomaszerű túlnövekedés. nevének megfele-
lő jellegzetessége, hogy az érintett agyterület és a 
szomszédos koponyarészlet is megnagyobbodott. 
az agykéreg kifejezetten szabálytalan, rendszerint 
polymicrogyriára jellemző képet mutat, a fehérállo-
mányban kóros jelintenzitás észlelhető, a kamra-
részletek tágabbak. 

rendszerint neurológiai góctünetekkel és epi-
lepsziával járó elváltozás.

Dysgeneticus tumorok. ebbe a csoportba a 
ganglioglioma, gangliocytoma, valamint a dysemb-
ryoplasticus neuroepithelialis tumor (dnt) tartozik. 
közös szövettani jellemzőjük, hogy a fejlődési rend-
ellenességekben látható rendellenes sejteket tartal-
maznak. 

corticalis elhelyezkedésűek, ennek megfelelően 
kifejezetten epileptogének, ugyanakkor benignus 
szövettani természetűek.

corticalis elhelyezkedésük mellett jellemzőjük, 
hogy élesen elhatárolódnak, a t2 jellegű képeken 
fokozott, t1-en csökkent jelűek. gyakran mutatnak 
kontrasztanyag-halmozást.

a dnt a leggyakoribb a három daganat közül. 
gyakran temporalis elhelyezkedésű, viszonylag gya-
kori benne a meszesedés, a kontrasztanyag-halmo-
zás és a cystaképződés. 

a gliomáktól képi megjelenésük alapján nem 
mindig különíthetőek el biztonságosan, de a dnt-
re például jellemző, hogy kifejezetten magas a dif-
fúziós mérésből származtatott adc értéke, és vala-
mennyi elváltozásra jellemző, hogy az Mr-spektrosz-
kópia nem mutat malignus jeleket (kifejezett kolin-
emelkedés, n-acetil-aszpartát csökkenés, illetve lak-
tát és lipidek jelenléte).

Amigrációzavarai–heterotopiák

Lissencephalia. Más néven agyria-pachygyria komp-
lexum. a gyrusok hiányoznak vagy laposak, szélesek, 
a sulcusok sekélyek. a Sylvius-árkok sekélyek, függőle-
ges lefutásúak. az agykéreg vastagsága meghaladja a 
8 mm-t. a kamrarendszer gyakran tágult. 

az elváltozás lehet körülírt, egy féltekére vagy 
lebenyre terjedő, de érintheti a nagyagy egészét is. 
az utóbbi gyakran összetett szindrómákhoz kapcso-
lódik, lehet örökletes, nemhez kötött előfordulású.

a heterotopiák lényege, hogy normális idegsej-
tek tömege helyezkedik el abnormális helyen. 
ennek megfelelően denzitásuk, illetve jelintenzitá-
suk az ép agykéregével megegyező. rendszerint 
epilepsziát okoznak.

Subependymalis heterotopia. az idegsejtcso-
portok születési helyükön, a subependymalis régió-
ban rekednek. az elváltozás lehet diffúz, mindkét 
oldalkamra ependymális felszínét végigkísérő, lehet 
kétoldali trigonum-táji, de előfordul egyetlen hete-
rotopiás csomó is.

Fokális subcorticalis heterotopia. az idegsej-
tek vándorlásuk során a fehérállományban reked-
nek meg. rendszerint nagy tömegű szövetről van 
szó, ugyanakkor az érintett lebeny hipopláziás, 
ezért az elváltozás látszólag térfoglaló hatású. 

Diffúz sáv heterotopia (double cortex). az 
idegsejtek nagy tömegben, sávszerűen rekednek 
meg a subcorticalis fehérállományban. az elválto-
zás érintheti a féltekék valamennyi lebenyét, más-
kor, főleg örökletes szindrómák esetén, elülső vagy 
hátsó domináns formát látunk.

Az organizáció zavarai 

a következő két elváltozás a fejlődő agy (rendszerint 
keringési zavar miatt kialakuló) károsodása követ-
keztében jön létre. ugyanannak a rendellenesség-
nek a különböző súlyosságú megnyilvánulásairól 
van szó: ha a károsodás a félteke teljes vastagságát 
érinti, schizencephalia jön létre, ha kisebb terjedel-
mű a károsodás, különböző mélységű polymicrogy-
riát látunk.

Polymicrogyria. nevének megfelelően túlsá-
gosan nagy számú és kis méretű gyrust lehet meg-
figyelni, főleg szövettani mintában. az agyfelszín 
lehet elsimult vagy „göröngyös”. Ha a képalkotó 
módszer felbontása nem elégséges ennek megje-
lenítéséhez, vaskosabb (5–8 mm) agykérgi terület 
látható a normális fehérállományi nyúlványok hiá-



Az idegrendszer képalkotó diagnosztikája    3736    Az idegrendszer képalkotó diagnosztikája

állapotokban, elsősorban aidS-ben, de vérképző-
rendszeri malignus betegségek és egyéb betegsé-
gek miatt mesterségesen létrehozott immunszupp-
resszió is kiválthatja. nevének megfelelően sokgó-
cú elváltozás, mely rendszerint aszimmetrikusan 
mindkét félteke frontalis, parietalis és occipitalis 
lebenyében jelen van, nem térfoglaló hatású, a sub-
corticalis és a mély fehérállományt is érinti, és a 
kontrasztanyagot általában nem vagy alig halmoz-
za. t1-en jelszegény, szemben a Hiv-encephalitisszel. 
a diffúzió az elváltozás kialakulásakor heterogén, 
részben gátolt, később fokozott. kezelésekor az 
immunitás helyreállítása során iriS (immunrekonsti-
túciós inflammatiós szindróma) alakulhat ki kifeje-
zett kontrasztanyag-halmozással, térfoglaló ödé-
mával.

Subacut sclerotisaló panencephalitis 

a kanyaróvírus-csoportba tartozó vírus okozza, 
rendszerint gyermekeknél. Szimmetrikus fehérállo-
mányi és törzsdúci, valamint kisagyi és hídelváltozá-
sok láthatók t2 jelfokozódással, térfoglaló hatás nél-
kül. Hasonló törzsdúci elváltozásokat okozhat a 
mumpsz encephalitis is.

Creutzfeldt–Jakob-betegség

a vírusoknál is egyszerűbb prionok okozzák más 
halálos kimenetelű lassúvírus betegségekhez (kuru, 
scrapie) hasonlóan. két formája a fertőzés miatt lét-
rejövő sporadikus cj és az örökletes cj-variáns. az 
esetek 20–30 százalékában egyáltalán nincs képi 
tünetük. a sporadikus cj-betegségben jellemző a 
korai atrophia, valamint az agykéreg, a putamen és 
a nucleus caudatus jelfokozódása. a variáns 
jc-betegségben legjellemzőbb a pulvinar thalami 
jelfokozódása, ami akkor is kifejezettebb, ha a puta-
men és a caudatus érintett. a jelfokozódás legkife-
jezettebben a Flair és diffúziós képeken észlelhe-
tő. ritkábban egyéb szürkeállományi területek és a 
fehérállomány jelfokozódása is előfordul mindkét 
formában.

Akutdisszemináltencephalomyelitis(ADEM)

vírusfertőzés után néhány nappal kialakuló súlyos 
neurológiai tünetegyüttes hátterében multiplex 
gócos fehérállományi, törzsdúci, agytörzsi elválto-

zás látható, melyek a demielinizációs plakkokra 
emlékeztetnek, halmozhatják a kontrasztanyagot, a 
nagy méretűek pedig térfoglalóak is lehetnek. nagy 
dózisú szteroidterápiára rendszerint teljes gyógyu-
lás következik be, az esetek egy részében azonban 
később sclerosis multiplex alakul ki.

Akut haemorrhagiás encephalomyelitis 
(AHEM)

az előző betegség lángoló formája, kiterjedt vérzé-
ses elváltozásokat okozó nagyon súlyos kórkép. 

Bakteriális gyulladások – meningitis, 
cerebritis, tályog 

a baktériumok általánosságban háromféle úton jut-
hatnak az intracranialis térbe:
·  a vér útján (hematogén szórás), 
·  környező gyulladásos folyamat ráterjedésével 

(melléküregek, mastoid sejtrendszer),
·  nagyon ritkán sérülés során közvetlen inoculatió-

val. 

Meningitis 

az agyhártyák gyulladásos folyamata túlnyomó-
részt bakteriális eredetű. 

ritkán fordul elő olyan kiterjedt, vaskos gyulla-
dásos reakció, amit ct-vizsgálattal megbízhatóan ki 
lehetne mutatni, mivel a kontrasztanyag-halmozás 
összemosódik a szomszédos csontok hiperdenzitá-
sával és műtermékével. 

Mr-vizsgálatnál a sötét liquoros t2 (proton den-
zitású és Flair) szekvenciákon az agyfelszín szom-
szédságában vaskos, a liquornál magasabb jelinten-
zitású sávot lehet látni. kontrasztanyag adása után 
a t1 súlyozott képeken kifejezett halmozás látható. 

az elváltozás egyszerűbben észlelhető, ha kör-
nyező terület, pl. a melléküregek gyulladásos folya-
matának a betörése hozza létre. ilyenkor a behato-
lás helye is azonosítható. a csonthiány igazolásához 
nagy felbontású ct-vizsgálat nyújt segítséget.

a meningitis az alábbi következményekkel járhat:
·  a liquor felszívását végző Pacchioni-granulációk 

eltömődnek, és liquorfelszívódási zavar, nonre-
sorptiv hydrocephalus alakul ki (lásd ott).

jelleg zetes koponyaűri megjelenési formái az 
opticus glioma (térfoglaló, kóros denzitású vagy 
jelű, kontrasztanyagot halmozó daganat), illetve a 
törzsdúcok, a fehérállomány és a kisagyféltekék 
területén megjelenő kóros jelintenzitású terüle-
tek, amelyekből később glioma fejlődhet ki. ennek 
veszélye miatt a beteget rendszeresen kontrollál-
ni kell.

a 2. típus jellemzője a rendszerint kétoldali acus-
ticus neuroma, valamint a multiplex meningeoma. 

VonHippel–Lindau-szindróma

Számos szervrendszert érintő phacomatosis. 
központi idegrendszeri megnyilvánulása a leggyak-
rabban cerebellaris, ritkábban cerebralis vagy 
gerincvelői haemangioblastoma. a daganat jelleg-
zetes megjelenése a nagy méretű cysta, a leptome-
ningealis felszínen elhelyezkedő, a kontrasztanya-
got intenzíven halmozó csomó és a környezetében 
kialakult kóros érhálózat.

Ataxia-teleangiectasia

a teleangiectasiák Mr-rel is nehezen kimutatható 
elváltozások, amelyek a t2 jellegű szekvenciákon 
kóros jelviszonyokat mutatnak, kontrasztanyag 
adása után pedig halmozás jelenik meg bennük.

intracranialis fertőzéses folyamatok 

a koponyaűri gyulladásos folyamatok az esetek 
legnagyobb részében hematogén szóródás révén 
jönnek létre. Sokkal ritkább a környező régiók, első-
sorban az orrmelléküreg-rendszer és a mastoidea-
lis sejtrendszer gyulladásos folyamatának átterje-
dése. a kórokozó nagyon ritkán a gerinc gyulladá-
sos folyamatából a liquor útján terjed a koponya-
űrbe.

a gyulladásos folyamatok esetében is érvénye-
sül az alapelv, hogy az Mr a választandó képalkotó 
módszer. Meningitis gyanúja esetén kizárólag Mr-t 
érdemes végezni, mert az érintett területek minde-
nütt csontközelben vannak, így a diagnosztikus 
értékű ct-vizsgálatnak kicsi az esélye.

gyulladásos folyamat gyanúja esetén kontraszt-
anyagos vizsgálatot feltétlenül végezni kell.

vírusos gyulladások – encephalitis 

az encephalitisnek a képi diagnosztikában elsősor-
ban az Mr-vizsgálatnál van megnyilvánulása, de kife-
jezett elváltozások ct-vizsgálatnál is felismerhetők. 

általánosságban a jellegzetes elváltozás az 
ödéma, ami térfoglaló hatás és ct-n hipodenzitás, 
Mr-en t1 jelcsökkenés és t2 jelfokozódás formájá-
ban észlelhető. az ödéma a szürke- és a fehérállo-
mányt is érintheti, természetesen nem követi az 
érellátási területek határait. 

a kontrasztanyag-halmozás változó mértékű 
encephalitisben, ct-n alig észlelhető, Mr-en sem 
olyan kifejezett, mint bakteriális gyulladásoknál 
vagy tumoroknál.

egyes vírusok jellegzetes megjelenésű elváltozá-
sokat okoznak, a jellegzetesség lehet a területi 
eloszlásban vagy az elváltozás jelintenzitásában.

Herpessimplexvírus

gyakran érinti a frontalis lebeny bazális részét és a 
temporalis lebenyt. nem ritka a kétoldali temporalis 
érintettség. gyakori a vérzés is, ami ct-n hiperden-
zitás, Mr-en a vérzés korától függően fokozott jelű 
vagy jelmentes terület formájában jelentkezik, 
kimutatásában fontos szerepe van a gradiens echó 
(gre) t2* szekvenciának vagy a szuszceptibilitás 
súlyozott képalkotásnak (SWi). a diffúziós mérés is 
fontos, érzékenyen és korán jeleníti meg a cortica-
lis-subcorticalis citotoxikus ödémát.

HIV-(humánimmunhiányosállapot)vírus

jellemző a korán megjelenő corticalis atrophia. 
Mindkét agyfélteke fehérállományának kiterjedt 
„sápadtsága” látható a t2 jellegű képeken. emellett 
foltos jelfokozódás is észlelhető. a kontraszt-
anyag-halmozás nem jellemző, t1 súlyozott képe-
ken nem látható eltérés. a diffúzió fokozott. az Mr 
spektroszkópiának jelentős szerepe lehet az agy 
állapotának felmérésében: a kolin és a mioinozitol 
tartalom növekszik, eredményes kezelés hatására 
viszont csökken a spektroszkópiás görbén.

Progressiv multifocalis leukoencephalopathia 

a lakosság kb. 50%-ában normálisan is jelenlévő 
Papova-vírus aktivációja okozza immunhiányos 
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Mr-vizsgálatnál nagyon változó a megjelenés, 
amely a cellularitás változásának, a szabad gyökök-
nek, a meszesedésnek és a változó mértékű oede-
mának tulajdonítható. t1 jelfokozódás és t2 jelmen-
tesség is előfordul. a kontrasztanyag-halmozás 
intenzív, noduláris vagy gyűrű alakú. 

gombák 

egy részük (aspergillus, candida) szinte csak az 
immunhiányos állapotokban okoz fertőzést, míg 
mások (pl. a cryptococcus és a Histoplasma) a nor-
mális immunrendszerű embert is megbetegítik. a 
cryptococcus és a Histoplasma az élesztőgombák-
hoz hasonlóan növekszenek, hematogén úton érik 
el a szöveteket, és elsősorban leptomeningitist 
okoznak. az aspergillus és a candida a valódi gom-
bákhoz hasonló hyphát növesztenek, és elsősorban 
az agyállományban hoznak létre cerebritist vagy 
microabscessusokat. 

a gombafertőzések a leptomeningealis érintett-
ség miatt nonresorptiv hydrocephalust okozhatnak.

Cryptococcosis

aidS-ben a leggyakoribb gombafertőzés. első-
sorban meningitis basilarist okoz. emellett a peri-
vascularis terek kifejezett cysticus tágulata és gra-
nulomák fordulnak elő. az elváltozásokat kísérő 
reakciók, a térfoglaló hatás, az oedema és a kont-
rasztanyag halmozás az immunhiányos betegeknél 
sokkal enyhébbek, mint normális immunrendszer 
mellett.

Candidiasis

Specifikus jele nincs, granulomák alakulnak ki az 
agyállományban.

Aspergillosis,mucormycosis

az egyik lehetséges út a direkt terjedés a mellék-
üregek felől, ami sarjadzó tályogot hoz létre a szom-
szédos agyállományban.

a másik lehetőség a hematogén terjedés a 
tüdőben lévő gócból, ami septicus embolusként 
infarctust, majd cerebritist és tályogot okoz. a vér-
zés jelenléte az elváltozásban aspergillosisra utal.

granulomatosus kórképek 

közülük a sarcoidosis a legjelentősebb, ami a tuber-
culosishoz hasonlóan meningitis basilarist okozhat 
annak minden fentebb ismertetett következményé-
vel, illetve a basalis struktúrák (chiasma, hypothala-
mus stb.) közvetlen gyulladásos érintettségével. 
Sokkal ritkább a cerebralis manifesztáció, amely a 
különböző kiegészítő módszerek (diffúzió, perfúzió, 
spektroszkópia) segítségével is nehezen különíthe-
tő el primer agydaganattól.

élősködők okozta kórképek 

Toxoplasmosis

Szinte kizárólag immunhiányos állapotokban (aidS, 
egyéb immunbetegségek, malignus betegségek, 
szervtranszplantáció) fordul elő. elsősorban encepha-
litist okoz, ami necroticus, oedemával körülvett és 
széli kontrasztanyag-halmozást mutató elváltozások 
kialakulásával jár a basalis ganglionok vidékén, ritkáb-
ban a subcorticalis régiókban. az elváltozások rend-
szerint többszörösek. a későbbiekben, a kezelés hatá-
sára a gócok visszafejlődnek, a halmozás és az oede-
ma megszűnik, a helyükön meszesedés jöhet létre. 

egyetlen elváltozás nagyon hasonló lehet a tel-
jesen eltérő kezelést igénylő agyi lymphomához. az 
elkülönítésben fontos szerepe van a tallium izotóp-
pal végzett SPect-vizsgálatnak (felbontóképessége 
miatt a kicsiny, illetve leptomeningealis elváltozáso-
kat nem észleli), illetve a spektroszkópiának (gon-
dosan kell kijelölni a vizsgálati területet a téves 
eredmény elkerülésére). 

Cysticercosis

Magyarországon ritkán előforduló betegség, melyet 
a sertés szalagféreglárvái okoznak, főleg nem kel-
lően hőkezelt sertéshús fogyasztása után. 

a rendszerint többszörös intracerebralis léziónak 
négy fázisa van:
·  kis, kerek, t2-n jelfokozott elváltozás, 
·  vékony falú, reakciómentes környezetű, kont-

rasztanyag-halmozást nem mutató, vízhez 
hasonló bennékű cysták, bennük főleg a fekete 
liquoros t2 képeken láthatók a lárvák,

·  a cysták bennéke sűrűbb lesz, környezetükben 
reaktív oedema, kontrasztanyag-halmozás jele-
nik meg térfoglaló hatással,

·  Szűk liquorcsatorna, pl. az aquaeductus cerebri 
tömődik el, és obstructiv hydrocephalus alakul ki 
(lásd ott).

·  az artériák vagy a vénák a gyulladásos folyamat 
hatására kialakuló thrombosis miatt elzáródnak, 
és annak megfelelő ischaemiás léziók alakulnak 
ki az agyállományban. 

·  a gyulladásos folyamat ráterjed a szomszédos 
agyállományra, ami elsősorban a proton denzitá-
sú/Flair képeken észlelhető jelfokozódás formá-
jában, esetenként kontrasztanyag-halmozással 
és diffúziós gátlással. 

Cerebritis,tályog

az agyállomány gyulladását nevezzük cerebritis-
nek. az alapvető elváltozás az ödéma, amit 
ct-vizsgálatnál hipodenzitás, Mr-vizsgálatnál t1 
jelcsökkenés és t2 jelfokozódás formájában észle-
lünk, térfoglaló hatás kíséretében. kontrasztanyag-
halmozás legfeljebb bizonytalan, inhomogén for-
mában jelentkezik.

Ha a folyamat továbbfejlődik, a gyulladásos szö-
vet közepe beolvad, körülötte pedig tokképződés 
indul meg, és tályog alakul ki. a tályogra jellemző, 
hogy ödémával övezett elváltozást látunk, amely-
nek határozott halmozást mutató széli része és 
középen folyadékhoz hasonló megjelenésű benn-
éke van. az elváltozás alapvető differenciáldiag-
nosztikai problémát jelent, mert első pillantásra 
nagyon hasonló megjelenésűek lehetnek az elhalt 
közepű primer daganatok és áttétek is. a lényege-
sebb különbségek az alábbiak:
·  a tályog bennéke a liquornál magasabb denzitá-

sú és jelintenzitású, a daganatoknál a liquorhoz 
hasonló.

·  a bennék (sűrű genny) diffúziós gátlást mutat a 
liquorterekhez képest, a daganatok bennéke a 
liquorral azonos diffúziót mutat.

·  vaskos, t1-en és t2-n is alacsony jelintenzitású 
tok látható.

·  a halmozó tok simább és rendszerint vaskosabb, 
mint a daganatoknál.

·  Fiókelváltozások tályognál viszonylag gyakran, 
daganatoknál ritkán fordulnak elő.

·  a tályogból nyert spektroszkópiás görbén olyan 
szerves sav és aminosavcsúcsok láthatók, ame-
lyek elhalt közepű daganatoknál nem fordulnak 
elő. Meg kell jegyezni, hogy a diffúzió és a spekt-
roszkópia is változik a kezeléssel: az előbbi foko-
zódik, a spektroszkópiás görbéből pedig eltűn-

nek a jellegzetes aminosavak, ahogy az antibioti-
kum hatására elpusztulnak az azokat termelő 
baktériumok. emiatt a vizsgálat időzítése és érté-
kelésekor a pontos klinikai adatok nagyon fonto-
sak – egy néhány napja kezelt agytályog spekt-
roszkópiás görbéje már semmiben sem külön-
bözik pl. egy metastasisétól.

Spirochaeták 

Lyme-betegség (neuro-borreliosis). az endémi-
ás területeken kullancs által terjesztett betegség-
nek a bőr, az ízületek, a cardiovascularis és egyéb 
szervrendszerek mellett a központi idegrendszer-
ben is lehet megnyilvánulása. ct-vel alig van tünet, 
a sokkal érzékenyebb Mr-kép sem jellegzetes: első-
sorban a subcorticalis és a paraventricularis fehér-
állományban, amellett a törzsdúcokban lehet látni 
változó számú t1-en alacsony, t2-n magas jelinten-
zitású, 1–4 mm-es gócot. a betegség a képalkotó 
tünetek alapján a sclerosis multiplextől, a vascularis 
eredetű elváltozásoktól és számos egyéb beteg-
ségtől sem különíthető el biztonságosan.

Syphilis. a syphilis központi idegrendszeri meg-
nyilvánulásai elsősorban az intracranialis térben 
tapasztalhatók. a meningovascularis syphilis rész-
ben a meningitis jellegzetes kontrasztanyag-hal-
mozását mutatja, részben a vasculitis következté-
ben a különböző érellátási területeken a szürke- és 
a fehérállományt is érintő ischaemiás léziók formá-
jában jelentkezik. a gummák granulomák, amelyek 
az agyfelszín közelében helyezkednek el, noduláris 
vagy gyűrű alakú halmozást mutatnak, a környeze-
tükben esetleg meningeális halmozással.

Tuberculosis 

a leggyakoribb központi idegrendszeri megnyilvá-
nulási formák a meningitis basilaris tuberculosa, a 
következményes vasculitis főként basalis ganglion 
infarctusokkal, a cerebritis és a tuberculoma. 

a meningitis basilaris nevének megfelelő elhe-
lyezkedésű: vaskos, kontrasztanyag-halmozó exsu-
datum látható a basalis cisternákban. a meningitis 
következménye lehet a nonresorptiv hydrocepha-
lus (lásd ott). 

a tuberculoma ct-vizsgálatnál halmozó szegé-
lyű kerek hipodenzitásként ábrázolódik, de előfor-
dul a céltábla-jel: a centrális meszesedést hipoden-
zitás, majd kontrasztanyag-halmozó szegély övezi. 
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az artériás rendszer elváltozásai 

az angiográfiás módszerek részleteivel külön feje-
zet foglalkozik, a részleteket lásd ott. az alábbi sza-
kaszokban csak néhány fontosabb tényre térünk ki.

Aneurysmák 

az artériafal kóros kiboltosulásai. alakjukat tekintve 
lehetnek zsákszerűek (saccularis) és az ér hosszten-
gelye mentén kialakult tágulatok (fusiformis aneu-
rysma, ectasia). a saccularis aneurysmák túlnyomó-
részt az érfal veleszületett gyengesége miatt, az 
artériás nyomás hatására jönnek létre. ritkán előfor-
dul, hogy gyulladásos folyamat meggyengíti az 
érfalat, vagy áramlási rendellenesség (pl. arteriove-
nosus malformatio) okoz túlzott nyomásterhelést 
az érfalon, és úgy jön létre az elváltozás. a fusiformis 
aneurysmák és az ectasiák az érfal degeneratív 
folyamata következtében alakulnak ki.

a saccularis aneurysmák az intracranialis artériás 
rendszerben bárhol előfordulhatnak, de leggyak-
rabban a nagy ágak (cerebri media, basilaris) elága-
zásainál, illetve nagyág és az a. communicans ante-
rior vagy posterior találkozásánál észlelhetők. 
Méretük változó, 1 cm feletti átmérő esetén óriás 
aneurysmáról beszélünk. 

a fusiformis elváltozások és ectasiák elsősorban 
a nagyágakon fejlődnek ki. kimutatásukban alapve-
tő szerepe van a különböző angiográfiás módsze-
reknek. a standard képalkotó módszer a mai napig 
a dSa-vizsgálat. különösen úgynevezett háromdi-
menziós (rotációs) formájával nagyon pontosan 
elemezhető az aneurysma zsák formája, helyzete, 
kiterjedése, a nyak szélessége és hosszúsága. 

a modern ct-angiográfiás és Mr-angiográfiás 
módszerek bizonyos problémás területektől (pl. 
sinus cavernosus, ct-angiográfia esetén egyéb 
csontközeli érrészletek) eltekintve hasonló pontos-
sággal derítik fel a felsorolt tulajdonságokat, ugyan-
akkor nem igénylik az invazív katéterezést. 

Mr-angiográfia esetén nem szabad elfelejteni, 
hogy nem anatómiát, hanem áramlást ábrázolunk. 
ezért is nagyon fontos, hogy Mr-angiográfia mellett 
mindig készüljenek hagyományos Mr-szek venciák, 
amelyekkel az aneurysmában elhelyezkedő throm-
bus, a turbulens áramlás okozta jelzavar, az anató-
miai lokalizáció szempontjából jelentős részletek és 
az aneurysma jelenlétének bizonyos következmé-
nyei (pl. a lumenből kiszabadult thrombusdarabok 
okozta embóliás infarctusok) ábrázolhatók. 

az aneurysmák legnagyobb jelentőségét a 
gyenge fal megrepedése miatt kialakuló subarach-
noidealis vérzés adja (lásd ott). az óriás aneurysmák, 
illetve a nagy méretű, ún. dolichoectasiák térfoglaló 
hatásúak lehetnek, és olyankor a környező agyi 
területek kompressziója miatt okoznak tüneteket. 

Szűkület,elzáródás

az artériák elzáródását alapvetően három ok hoz-
hatja létre: 
·  Helyi ok miatt vérrög képződik és elzárja az érlu-

ment. 
·  Távoli területen (szívüregek, billentyűk, extracrani-

alis carotis szakasz) képződött vérrög, atheroscle-
roticus plakk részlete vagy egyéb anyag (pl. septi-
cus embolus) jut az érszakaszba az áramlással, és 
ott elakadva okozza az érlumen elzáródását. 

·  az érfal megbetegedése okozza az elzáródást (az 
érfal saját betegsége, így fejlődési eredetű fibro-
muscularis dysplasia, atheroscleroticus elválto-
zás, vagy dissectio esetén a subintimalis véröm-
leny térfoglaló és thrombosist okozó hatása, illet-
ve a környezetben lévő folyamat, pl. meningitis-
ben a gyulladás ráterjedése). 

az elzáródást a disztális érszakasz telődésének a 
hiánya jelzi, amit ct-angiográfia, Mr-angiográfia, illet-
ve dSa-vizsgálat mutat ki biztosan. nagyobb artériák 
elzáródását azonban a hagyományos ct-képeken 
(hiperdenz artéria jel akut ischaemiás stroke-ban), 
illetve a hagyományos Mr-képeken (áramlási jelvesz-
tés – flow void – hiánya) is észlelni lehet. 

a hagyományos Mr-képek, illetve az Mr-angiog-
ráfia elsődleges, ún. munkaképei az érfali elváltozá-
sok kimutatásában is segíthetnek. Speciális, nagy 
felbontású tekerccsel elemezni lehet az a. carotis 
interna nyaki szakaszának falszerkezetét. dissectio 
esetén is fontos szerepe van a képeknek a subinti-
malis haematoma kimutatásában, ami t1-en és 
t2-n is fokozott jelintenzitású, keresztmetszetben a 
lument változó mértékben körülfogó és szűkítő, 
hosszmetszetben gyakran egyenetlen kontúrú 
kóros elváltozásként ábrázolódik. 

Neurovasculariskompresszió

elsősorban az artériák, ritkábban a vénák nyomást 
gyakorolnak a szomszédságukban futó idegtör-
zsekre, és azokban működési zavart okoznak.

·  a cysta felszívódik, helyén kis gliosis, vagy főleg 
ct-n észlelhető meszesedés marad. 

a betegség ventriculitis vagy leptomeningitis 
formájában is megnyilvánulhat, az utóbbi esetben 
szőlőfürthöz hasonló cystarendszer alakulhat ki a 
basalis cisternákban, ami kontrasztanyag-halmo-
zást és meszesedést nem mutat, de térfoglaló hatá-
sa miatt obstructiv hydrocephalust okozhat.

Amőbiázis 

Magyarországon csak az endémiás trópusi-szubtró-
pusi területekről visszatérő embereknél fordul elő, 
multiplex vagy frontalis tályog, esetleg meningitis 
formájában nyilvánul meg, azok képi jellegzetessé-
geivel.

Echinococcus

Sima felszínű, legfeljebb egy-két septumot tartal-
mazó, a liquorhoz hasonló bennékű felszín közeli 
cysták láthatók. a laboratóriumi diagnózis rendkívül 
fontos, mert a (pl. mintavétel céljából művileg) 
megrepedt cysta bennéke súlyos anafilaxiás reakci-
ót okoz.

vascularis kórképek 

az agy artériás ellátása úgy fejlődött ki, hogy a 
rendszernek nagy tartalékai és járulékos lehetősé-
gei vannak a kollaterális keringés révén.

az intracranialis teret ellátó arteria carotis inter-
nák és a vertebrobasilaris rendszer az agyalapon 
ágaik (arteria cerebri anteriorok, arteria communi-
cans anterior, arteria communicans posteriorok, 
arteria cerebri posteriorok) révén létrehozzák a 
Willis-kört. Ha a kör teljes vagy jelentős részében 
működik, egy-egy nagy artéria elzáródását a többi 
ellensúlyozza, az agy vérellátása nem szenved 
zavart. 

a kollaterális keringés másik útja az arteria caro-
tis interna és a koponyaűrbe ágai (pl. arteria menin-
gea media) révén szintén ellátást adó arteria carotis 
externa ágrendszere közötti összeköttetések, ezek 
kapacitása és jelentősége azonban sokkal kisebb. 

a stroke (vascularis eredetű akut neurológiai 
tünetegyüttes) népbetegség, ennek megfelelő a 
képalkotó diagnosztikai laboratóriumok neuroradi-
ológiai jellegű munkájának is nagy hányadát adja. 
az új kezelési lehetőségek megjelenésével mind 
fontosabbá válik a korai és pontos diagnózis, mert 
veszélyben lévő agyterületek a segítségével meg-
menthetők. 

alapvetően négy elváltozás okozhatja a tünet-
együttest: az ischaemia, a vérzés, a subarachnoide-
alis vérzés és a vénás thrombosis. az alábbiakban 
részletesen tárgyaljuk az egyes elváltozások diag-
nosztikáját. 

előjáróban megjegyezzük, hogy a hiperakut és 
akut stádiumban ma is a ct a választandó képalko-
tó módszer, de az Mr-készülékek elterjedésével és 
az új Mr-módszerek előretörésével a helyzet meg 
fog változni.

a ct-vizsgálatnál a szokásos koponyaprotokoll 
(5 mm-es hátsó scala és 10 mm-es supratentorialis 
szeletek) kielégítő, de a képanyagot megfelelően 
kontrasztú ablakolással kell végigvizsgálni, hogy a 
később ismertetendő akut ct-jelek jól láthatóak 
legyenek. a mind szélesebb körben hozzáférhető 
modern készüléken ct-perfúziós és ct-angiográfiás 
vizsgálattal fokozható a diagnosztikus pontosság és 
a prognosztika.

Mr-vizsgálatnál a mai körülmények között a leg-
teljesebb, pontos diagnosztikus információ érdeké-
ben az alábbi protokoll javasolható:
·  Szagittális t1 szekvencia, 19 szelet, 5 mm (vagy 

3d t1 szekvencia).
·  axiális FSe t2 szekvencia, 24 szelet, 4 mm.
·  axiális proton denzitású vagy Flair szekvencia a 

fenti paraméterekkel.
·  axiális gre t2* szekvencia a fenti paraméterek-

kel.
·  a klinikai gyanútól függően az artériás rendszer 

ábrázolására 3d-toF, a vénás rendszer ábrázolá-
sára szagittális és axiális fázis kontraszt (Pc) Mra, 
szükség esetén az artériás rendszer vizsgálata Pc 
angiográfiával kiegészítve.

·  diffúziós mérés adc térkép feldolgozással.
·  akut ellátást végző stroke központokban lehető-

ség szerint perfúziós mérés is készüljön.

a modern Mr-készülékek lehetővé teszik, hogy 
rossz állapotú betegnél vagy szűk időablak esetén 
ún. ultragyors szekvenciák alkalmazásával a szokvá-
nyos 12–15 perc helyett akár 2 perc alatt diagnosz-
tikus értékű vizsgálatot lehessen végezni.
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ra, így az avM okozta hemodinamikai változások is 
követhetők.

Duralis arteriovenosus malformáció. intra-
wduralis kóros összeköttetés az artériás és a vénás 
rendszer között. leggyakrabban a tentorium és a 
sinus transversus-sigmoideus környékén, illetve a 
sinus cavernosusban fordul elő. ellátásában gyakran 
vesznek részt az a. carotis externa intracranialis ágai. 

az arteriovenosus összeköttetés nagyon kicsiny, 
csakúgy, mint az ellátó artériák, ezért csak angiográ-
fiával ábrázolhatók. az artériás nyomás azonban 
visszatevődik a vénás rendszer felé, ami ott kerin-
gészavart okoz. ennek megfelelően ct- és főleg 
Mr-vizsgálattal a duralis avM legfontosabb tünetei: 
·  a felszíni corticalis és a mély medullaris vénák 

tágulata,
·  sinus thrombosis, 
·  oedema, 
·  subcorticalis vérzés, 
·  vénás infarctus. ami az erek tágulatával, vénás 

pangással, végső esetben thrombosissal vagy 
vénás vérzéssel jár, illetve a vénás pangás miatt 
az agyállományban oedemával és gliosissal. 

különleges típus a sinus cavernosus duralis avM, 
amely sinus cavernosus keringési zavart vagy 
thrombosist, illetve a vena ophthalmica superior 
pangásos tágulatát okozza. gyakran kísérik a iii., iv. 
és vi. agyidegekkel kapcsolatos tünetek. 

Cavernosus haemangiomák Barlang rendszer-
hez hasonló vénás jellegű elváltozás, amely az üre-
gében változó mértékben megalvadt vért tartal-
maz. az agyban bárhol elhelyezkedhet, ritkán elő-
fordul a gerincvelőben, sőt az agyállományon kívül, 
subarachnoidealisan is. gyakran többszörös, kóros 
artéria nem fut hozzá, de nem ritka, hogy dva-val 
(lásd ott) szövődik. általában kerekded, ct-n hiper-
denz, mérsékelt kontrasztanyag-halmozást mutat, 
nem ritka, hogy részlegesen meszesedik. Mr-en 
igen jellegzetes a megjelenése: széli részén kifeje-
zetten jelszegény (ún. „gyászkeret”, hemosziderin és 
egyéb hemoglobin bomlástermékek), belsejében 
erősen heterogén, magas jelű részleteket is tartal-
maz, környezetében rendszerint nincs oedema, a 
kontrasztanyag-halmozás változó mértékű, gyakran 
hiányzik. 

a cavernoma vérezhet, olyankor körülötte oede-
ma látszik, és térfoglaló hatás alakul ki. 

a cavernoma korábbi neve angiográfiásan 
okkult vascularis malformatio, mert nem telődik az 

angiográfia során. ennek megfelelően a ct- vagy 
Mr-angiográfia sem mutatja, legfeljebb a szomszé-
dos dva-t. vérzés esetén természetesen a vér „átvi-
lágít” a ct- és Mr-angiográfiás képeken is. 

DVA. régi nevén vénás angioma, ma fejlődési 
eredetű vénás anomália (developmental venous 
anomaly, dva): a magzati korban normális transz-
medulláris véna fennmaradása, mely szabálytalan 
módon vezeti el egy normális agyrészlet vénás 
vérét. 

a dva jellegzetes megjelenése: seprűszerűen 
összeszedődő apró vénás ágak ömlenek egy 
nagyobb gyűjtővénába, amely a felszíni vagy mély 
vénás rendszer felé vezet el. 

natív ct-n az elváltozás rendszerint nem ábrázo-
lódik, kontrasztanyag adása után jelenik meg. 

a natív Mr-szekvenciákon sem mindig könnyű 
észrevenni, de gradiens echó méréseken az áram-
lás, t2 mérésnél pedig a lassú áramlásra jellemző 
jelfokozódás, illetve a gyakran oldalkamra körüli 
lokalizáció segít a felismerésében. kontrasztanyaggal 
egyértelműen ábrázolódik, Mr-angiográfiára rend-
szerint nincs szükség.

dSa-vizsgálatnál is a fent leírt megjelenés jel-
lemző.

elsősorban Mr-vizsgálatnál ábrázolódik jól az a 
nem ritka eset, amikor a dva cavernomával jár 
együtt. 

a dva-nak általánosságban nem tulajdonítunk 
jelentőséget. nagyon ritkán azonban előfordul, 
hogy thrombosis alakul ki a lumenében. olyankor 
más vénákhoz hasonlóan az elvezetett területen 
vénás pangás, illetve (vérzéses) vénás infarctus ala-
kulhat ki.

Capillaris teleangiectasia. tágult kapillárisok-
ból álló körülírt elváltozás. rendszerint véletlen 
lelet. legfontosabb jellemzője, hogy a natív ct- 
vagy Mr-képeken nem látható kóros elváltozás, és 
csupán kontrasztanyag adása után jelenik meg 
körülírt, mérsékelten festődő, esetleg hálózatos raj-
zolatú terület. a gre t2* vagy SWi szekvencián kife-
jezett jelcsökkenés látható. leggyakoribb a hídban, 
de az agyféltekékben is előfordul. 

Állományi elváltozások 

a vascularis eredetű kórképekkel kapcsolatban kli-
nikai szempontból az alapvető kérdés az, hogy vér-
zéses vagy ischaemiás elváltozásról van-e szó, mert 

a leggyakoribb elváltozás a trigeminus neural-
gia hátterében meghúzódó kompresszió. az ideg-
törzsön általában az arteria cerebelli superior okoz 
kompressziót. kimutatására olyan Mr-angiográfiás 
szekvenciát kell alkalmazni, amely a szokásos kívá-
nalommal ellentétben nem nyomja el a háttérben a 
mozdulatlan protonokból álló szövetet, így az ideg-
törzsek jól láthatóak. az angiográfiás adatblokkból 
2 dimenziós sorozatokat készítve a kompresszió alá 
került idegtörzs és az artériás kacs ábrázolhatók. 
vénás kompresszió kimutatására a mérést kont-
rasztanyag adása után megismételjük.

Vascularis malformatiók 

az érrendszer fejlődési rendellenességei klinikai 
szempontból különböző jelentőségűek. két legfon-
tosabb tulajdonságuk, hogy 
·  a hibásan fejlődött erek gyenge fala és az egye-

netlen nyomásviszonyok miatt gyakran követke-
zik be ruptura és subarachnoidealis, illetve hemo-
sziderin lerakódásával járó állományvérzés; 

·  a rendellenes érhálózat nem biztosít megfelelő 
vérellátást az agyállománynak, ischaemiás lézió, 
gliózis alakul ki.

Arteriovenosus malformáció (AVM). az arté-
riás rendszer rendellenessége, melynek lényege, 
hogy egy agyterület ellátását nyújtó artériák és az 
elvezetést biztosító vénák között hiányoznak a nyo-
máscsökkenést létrehozó arteriolák, illetve a kapillá-
ris ágy. 

a következmény: nagy átáramlású, a vénás oldalt 
artériás nyomással terhelő, növekedést mutató 
rendellenes érgomolyag, melyet a vénás oldalon 
gyakran aneurysmák kialakulása kísér. a rendellenes 
érhálózat „ellopja” a szomszédos agyállomány vér-
ellátását (steal mechanizmus), gliózist és működés-
zavart okozva. Sokkal gyakrabban fordulnak elő a 
supratentorialis régióban.

az avM várható klinikai következményei és a 
kezelési lehetőségek felmérésére különböző osztá-
lyozási rendszereket dolgoztak ki. a legelterjedtebb 
Spetzler–Martin-rendszer három alapvető tulajdon-
ság felmérésén alapul, ezek: 
·  a nidus mérete (3 cm alatt kicsi, 6 cm felett nagy), 
·  a vénás elvezetés (csak felületes vagy mély is),
·  az elhelyezkedés (érint-e jelentős működésű agyi 

területet, így az elsődleges érző, mozgató és látó-
kérget, a törzsdúcokat és thalamusokat, az agy-
törzset és a mély kisagyi magvakat).

a képalkotó módszereknek válaszolniuk kell az 
osztályozási rendszer által felvetett kérdések mel-
lett arra, hogy kialakultak-e az elvezető vénákon 
aneurysmák, létrejött-e az erekben részleges throm-
bosis, milyen méretű és kiterjedésű az állományi 
vérömleny, van-e a környező állományban gliózis. 
kezelés után végzett vizsgálatoknál a legfontosabb 
kérdés természetesen az, hogy milyen mértékben 
sikerült elzárni az avM nidusát.

a neuroradiológiai módszerek közül az érrend-
szer tekintetében továbbra is a dSa-vizsgálat az 
alapvető módszer, ami a kezelés szempontjából 
fontos kérdéseket nagyon pontosan válaszolja meg. 
Hátránya, hogy invazív, a kamrarendszerhez, a cor-
pus callosumhoz és a fontos agyi területekhez 
képeset nehéz vele lokalizálni, és az elzárt ereket 
csak összehasonlítás alapján ábrázolja.

ct-vel a nagyobb avM-ek biztonságosan kimu-
tathatók. a modern, nagy felbontású ct-angiográfiás 
módszer az érrendszer finom részleteit is ábrázolha-
tóvá teszi. ugyanakkor az agyállomány elváltozásai, 
így a gliózis és a hemosziderinlerakódás nem ábrá-
zolódnak. az elzáródott ereket a ct-angiográfia 
nem mutatja, viszont a hagyományos ct-képeken 
meszesedés formájában megjelenhetnek.

az Mr és az Mra ötvözése a dSa-vizsgálatot 
nem helyettesíti, de összességében nagyon haté-
kony és pontos módszer a kezelés előtti és azt 
követő diagnosztikus munkában.

Magát az avM nidust a hagyományos Mr-képek 
is jól ábrázolják áramlási jelvesztést mutató kerek, 
hosszúkás, illetve kanyargós érkacsokból álló gomo-
lyagként. a nidus a képeken anatómiai szempont-
ból nagyon pontosan lokalizálható. a tápláló arté-
riák és az elvezető vénák megnagyobbodásuk és a 
kifejezett áramlási jelvesztés révén azonosíthatók. 
jól láthatók a parenchymás következmények: a gli-
ózis, a hemosziderinlerakódás, a térfoglaló véröm-
leny. a kezelés utáni vizsgálatoknál az elzáródott 
erek jól ábrázolódnak, a nidusmaradvány mérete 
pontosan meghatározható, noninvazív módon.

kontrasztanyag alkalmazására elsősorban olyankor 
van szükség, ha duralis érhálózat gyanúja merül fel.

az Mra-módszerek közül a pontos anatómiai 
ábrázolás a 3d toF-módszerrel érhető el, amelyet 
volumenfeldolgozással és felszíni rekonstrukcióval 
is érdemes kiegészíteni. az artériás és a vénás oldal 
elkülönítésében, illetve az elzáródások kimutatásá-
ban a fázis kontraszt módszereknek is nagy a jelen-
tőségük. a modern készülékeken ún. 4d Mra-
mérés végezhető, amely az intravénás kontraszt-
anyag útját követi az artériás oldalról a vénás oldal-
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a szubakut stádium elején a ct-vizsgálatnál két 
sajátos jelenség érdemel figyelmet. az oedema és a 
következményes térfoglaló hatás fokozódása ese-
tenként kontrasztanyag adását teszi szükségessé 
differenciáldiagnosztikai céllal, ahol kifejezett hal-
mozás észlelhető marginálisan, az agykéreg lefutá-
sának megfelelően vagy kis infarctusok esetén 
noduláris jelleggel. az ún. ködösítés (fogging) hatás 
is a kis infarctusoknál érvényesül: a capillaristágulat, 
a macrophagok beáramlása és a fehérjekoncentrá-
ció növekedése miatt a hipodenzitás átmenetileg 
eltűnik, az infarctus izodenzzé válhat. 

Mr-vizsgálatnál a hagyományos szekvenciákon 
az elváltozás már egyértelműen ábrázolódik. a dif-
fúzió átmenetileg a 7. nap táján visszatér az eredeti 
szintre (pszeudo-normalizáció). 

a krónikus stádiumban a képi megjelenés attól 
függ, hogy a kezelés milyen eredményt ért el. az 
elpusztult agyterületek helyén gliotikus heg (hipo-
denzitás) vagy folyadékkal telt üreg, az agyfelszínen 
sorvadt állományrészlet marad. kisebb elváltozások 
maradványa a zsugorodás miatt a ct-képekről 
eltűnhet. a szomszédos sulcusok és kamrarészletek 
az állományvesztés arányában kitágulnak. 

Mr-vizsgálatnál az elpusztult agyállomány 
helyén kialakult üreg a liquorhoz hasonló jelintenzi-
tással ábrázolódik, a szélén kisebb-nagyobb kiterje-
désű gliotikus szegély látható, amely t2-n fokozott, 
t1-en csökkent jelintenzitású. a liquortértágulat ter-
mészetesen itt is látható. 

Kisér eredetű (lacunaris) infarctusok. leg-
feljebb 10 mm átmérőjű, általában multiplex kerek 
elváltozások. a kis perforáló ágak ellátási területén, 
vagyis a törzsdúcokban, az agytörzsben és a félte-
kék mély fehérállományában alakulnak ki. éles szé-
lűek, sokáig a liquornál magasabb jelintenzitásúak. 
a diffúziós képalkotás segít az akut elváltozás kimu-
tatásában. 

elkülönítendők a tágult perivascularis (virchow–
robin) terektől. azok elsősorban a commissura 
anterior körül, ritkábban az agytörzsben fordulnak 
elő, és mindig a liquorral azonos jelintenzitásúak, 
környezetükben nincs gliosis. nagy felbontású 
képeken a bennük futó ér is látható. 

Határzóna infarctus. kialakulásában a hipoxia, 
sokk és egyéb globális rendellenességek mellett a 
nagy erek súlyos szűkületének, a Willis-kör hiányos 
voltának van szerepe.

egyik formája a három nagy artéria corticalis 
ágai határterületén, a frontalis és parietalis lebenyek 
kérgében elől és hátul háromszög alakban, illetve 
medialisan sávszerűen alakul ki. 

a másik forma a cerebri media corticalis ágai és 
a főtörzsből eredő perforáló ágak határterületén, a 
félteke mély fehérállományában és a capsula exter-
nában sávszerűen alakul ki.

képi megjelenésükre a lokalizáció a legjellem-
zőbb, egyébként úgy viselkednek, mint a többi 
ischaemiás infarctus. kóreredetükre fényt deríthet a 
perfúziós Mr- és az Mr-angiográfia: normális per-
fúzió esetén vérnyomásesés, egyformán kóros dif-
fúzió és perfúzió esetén cardiogén embolia, a diffú-
ziónál kiterjedtebb perfúzió esetén nagy artéria 
súlyos szűkülete vagy elzáródása állhat elsősorban 
a háttérben. 

Vérzéses infarctus. ischaemiás infarctus vérzé-
ses transzformációjaként alakul ki. a nagy vérzés 
kimutatásának az a jelentősége, hogy a véralvadás-
gátló kezelés felfüggesztését teheti szükségessé. 

a vérzéses átalakulás ct-képeken heterogén 
hiperdenzitás megjelenésével azonosítható. 
Mr-vizsgálatnál a t1 súlyozott képeken corticalis 
lefutású jelfokozott sáv, t2 és főleg gre t2* képe-
ken pedig jelmentes részletek formájában látható. 
Ha nagy mennyiségű, vagyis valódi bevérzés alakul 
ki, a térfoglaló hatás fokozódik. 

Vérzés 

az agyállományban kialakult vérzéseknek számos 
fontos, a diagnózist és a terápiát befolyásoló képi 
tulajdonsága van. ezek: 
·	 denzitás/jelintenzitás, 
·	 elhelyezkedés, 
·	 többszörösség, 
·	 térfoglaló hatás, méret, a kamrákba vagy külső 

liquorterekbe terjedés.

Denzitás/jelintenzitás. Hiperakut és akut stá-
diumban ct-vizsgálatnál a vérzés az agyállomány-
hoz képest kifejezetten magas denzitású (40–80 
Hounsfield-egység). körülötte csak keskeny, ödé-
mának megfelelő hipodenz sáv látszik a kifejezett 
térfoglaló hatás miatt. Mr-vizsgálatnál hiperakut 
stádiumban, az első órákban t1-en alacsony, t2-n 
alacsony jelintenzitás látható, majd akut stádium-
ban nagyon alacsony jelintenzitás jelenik meg első-

elsősorban ez határozza meg a kezelést. a kezelés 
és a prognózis szempontjából azonban számos 
egyéb tényező is jelentős.

Ischaemia,infarctus

a stroke hátterében leggyakrabban kimutatható 
állományi elváltozás. kialakulásában négy alapvető 
tényezőnek lehet szerepe: 
·	 a nagy erek elváltozásai (lásd ott).
·	 cardioemboliás eredet: különböző, thrombus 

képződést elősegítő szívbetegségek (infarctus, 
pitvarfibrilláció, műbillentyű, jobb-bal sönt).

·	 a kis erek elváltozásai, amelyek hasonló okokból 
alakulhatnak ki, mint a nagy erek eltérései.

·	 vénás infarctust a sinusok vagy vénák elzáródása 
miatt kialakult hirtelen nyomásemelkedés okoz.

az infarctus képe nagyjából követi a létrejöttében 
szerepet játszó okokat. képi jellegzetességei alap-
ján az alábbi csoportokra osztható: 
·	 nagy ér eredetű infarctus, 
·	 kis ér eredetű infarctus, 
·	 határzóna infarctus, 
·	 vérzéses infarctus, 
·	 vénás infarctus.

Nagyér eredetű infarctus. a három nagy int-
racranialis artéria, az arteria cerebri anterior, media 
és posterior mellett néhány kisebb ág, így az arteria 
recurrens Heubner és az arteria chorioidea anterior 
is képi szempontból jelentős terület ellátásáért fele-
lős. a hátsó scalában a három cerebellaris artéria 
(posterior inferior, anterior inferior, superior) ellátási 
területei különíthetők el. 

Minden agyi ischaemiás infarctusban jellegzetes 
patológiai és képi változások következnek be az idő 
teltével. a képi változások a nagy ér eredetű infarc-
tusok esetében követhetők a legpontosabban. a 
fejlődés szakaszai: 
·	 hiperakut stádium az első órákban, 
·	 akut stádium az első egy-két napban, 
·	 szubakut stádium az első hónap végéig, 
·	 krónikus stádium azt követően. 

a modern thrombolyticus terápia az első 3 (leg-
feljebb 6) órában mentheti meg hatékonyan a káro-
sodott agyterületet.

A hiperakut stádiumban a ct-vizsgálat során a 
citotoxikus oedema jeleit keressük: 
1) a törzsdúci szeleteken a fehérállománysávok és a 

szürkeállományi magvak, illetve az insula cortica-
lis rétege (esetleg a thalamusok) által alkotott jel-
legzetes rajzolat inhomogén hipodenzitásban 
mosódik össze kisebb-nagyobb területen. 

2) ugyanez a jelenség figyelhető meg az érintett 
lebeny(ek) kérgi területein. 

3) az akut ct-jelek közé tartozik az érintett nagy 
artéria (elsősorban a cerebri media vagy a basila-
ris) magas denzitása natív képeken (hiperdenz 
artériajel). 

4) enyhe térfoglaló hatás érvényesül az oedema 
miatt, ami a szomszédos kamrarészlet deformitá-
sában, illetve a sulcusok összenyomottságában 
nyilvánul meg.

Mr-vizsgálatnál a hiperakut stádiumra a Flair 
vagy t2 képeken esetleg megjelenő jelfokozódás 
mellett a diffúziós gátlás a legjellemzőbb, amely az 
ischaemia kialakulása után fél órával már jelentke-
zik. 

Perfúziós vizsgálatnál a különböző feldolgozá-
sokon jól látható az érintett terület keringésének 
csökkenése vagy kiesése. a terápia megválasztása 
és a prognosztika szempontjából nagy jelentősé-
gű az ún. diffúziós–perfúziós ellenmondás (mis-
match): a diffúziós zavar megegyezik az infarctus 
várható végső területével. Ha a perfúziós zavar 
ennél nagyobb, a legagresszívebb kezelést érde-
mes folytatni a két zóna közötti, csökkent keringé-
sű, de még nem elhalt terület (penumbra) meg-
mentéséért. a penumbra a ct-perfúzió és a 
ct-angiográfiás munkaképek elemzésével is meg-
jeleníthető.

a nagy artéria keringéshiánya az Mr-képeken és 
az Mr-angiográfián is látható.

az akut stádiumban ct-képeken az akut jelek 
kifejezettebbekké válnak, a térfoglaló hatás is foko-
zódik. középvonali átnyomás rendszerint csak 
nagyon kiterjedt infarctusok esetében következik 
be (malignus media szindróma). 

Mr-vizsgálatnál egyértelműen megjelenik a 
kóros jelfokozódás a t2 jellegű képeken, ugyanak-
kor t1-en jelcsökkenés figyelhető meg. a térfoglaló 
hatás természetesen ezeken a képeken is észlelhe-
tő. 
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tosra kell ablakolni a képeket, hogy a fehér kont-
raszttelődésben meglássuk a hiányt. ct-angiográfia 
alkalmazásával a sinus thrombosis nagy biztonság-
gal kimutatható. az agyban duzzadás miatt a sulcu-
sok összenyomottságát, hipodenzitást látunk. 
Súlyosabb esetben vénás infarctus alakul ki: hiper-
denzitással kevert hipodenzitás jelenik meg a fehér-
állományban és a szürke-fehérállomány határán, 
gyakran temporalisan, illetve a thalamusokban 
sinus rectus thrombosisban. 

Mr-vizsgálatnál az Mr-angiográfiával (amely 
lehet 2d-toF vagy szagittális és axiális síkban fázis 
kontraszt) az áramlás hiányát látjuk. a hiány azon-
ban lehet hipoplázia vagy aplázia következménye 
is, ezért fontosak a strukturális Mr képek, amelye-
ken a thrombus „életkorától” függően változó jelét 
keressük. kontrasztanyagos képekre is szükség 
lehet a telődési hiány és a lassú áramlás miatt kiala-
kuló jelfokozódás elkülönítésére.

az állományi elváltozások az Mr-en megbízha-
tóbban láthatók, kontroll vizsgálatnál visszafejlődé-
sük is követhető.

gyulladásos és degeneratív agyi 
betegségek 

a fejezetben szereplő, nagyon különböző kórerede-
tű betegségek a szürke-, a fehérállományt vagy 
mindkettőt érinthetik. egy részük jellegzetes képi 
jegyekkel: az érintett körülírt agyi területek jelinten-
zitás változásával, sorvadásával jelentkezik. 
változékonyságuk miatt azonban fokozottan érvé-
nyes, hogy a klinikai kép ismerete nélkül a képanyag 
nem értékelhető biztonsággal.

ezen a területen, főként fehérállományi érintett-
ség esetén, fokozottan érvényes, hogy az 
Mr-vizsgálaté a döntő szerep. azon belül is óriási 
jelentőségű azonban a megfelelő vizsgálati proto-
koll.

Sclerosis multiplex (Sm) és egyéb 
demielinizációs kórképek 

az SM rendszerint a fiatal felnőttkorban induló kór-
kép, elsősorban klinikai diagnózis, időben egymás-
tól elkülönülő, csak különböző agyterületek érin-
tettségével magyarázható, rendszerint fokozatosan 
súlyosbodó tünetekkel jár. különböző lefolyási for-

mái közül a relapszáló-remittáló (új tünetek megje-
lenése, majd azok – gyakran nem tökéletes – vissza-
fejlődése jellemzi) a leggyakoribb, a primer prog-
resszív forma sokkal ritkább. a relapszáló-remittáló 
forma változó időtartam után krónikus progresszív 
szakba lép, amelyet folyamatos klinikai romlás jel-
lemez. a betegséghez hasonló, de nagyon sajátos 
klinikai és patológiai képi elváltozásokkal járó külön-
leges formákat is ismerünk (pl. neuromyelitis optica 
devic, Baló-féle concentricus sclerosis). 

az ép agyállományban az oligodendroglia sej-
tek nyúlványai feltekerednek az idegsejtek axonjai-
ra, és azon burkolatot hoznak létre (mielin). (a bur-
kolat az axon vezetőképességét nagymértékben 
fokozza. a burkolat kialakulásának folyamata, a mie-
linizáció a születés után még nem teljes, a felnőtt-
korihoz hasonló érettségét kb. a 2. életév végére éri 
el.) a mielin károsodása vagy pusztulása neuroló-
giai tünetek kialakulásával jár, ha tünetképző agyte-
rület idegsejtjeinek nyúlványán következik be. 
Másodlagosan axonkárosodás vagy -pusztulás is 
bekövetkezhet.

a betegségre jellemző elváltozások a transme-
dullarisan futó venulák mentén megjelenő demieli-
nizációs gócok. a modern neurológiában a neuro-
radiológiának és azon belül az Mr-vizsgálatnak 
kulcsfontosságú szerepe van az SM diagnosztikájá-
ban. a megfelelően kivitelezett kiindulási és kont-
roll Mr-vizsgálat révén lehet felállítani a diagnózist, 
bizonyítani a betegség térbeli és időbeli terjedését 
és kizárni más betegségeket. Segítségével ellen-
őrizhető a betegség aktivitása és a terápia hatá-
konysága.

az SM-es agyi elváltozásások jellegzetességei:
Elhelyezkedés. a jellegzetes nagyagyi gócok a 

corpus callosumban a kamra ependymalis felszíné-
re merőlegesen (úgynevezett dawson-ujjak), illetve 
a subcorticalis fehérállományban helyezkednek el. 

előrehaladott betegségben az elváltozások 
összefolynak, illetve a féltekék fehérállománya dif-
fúzan „sápadt”, a corpus callosum egyenetlenül 
elvékonyodik.

a hátsó koponyagödörben megjelenő gócok 
közül a hídkarokban elhelyezkedő gócok jellegzete-
sek a betegségre. 

nem ritka, hogy az első tünet a látászavar. a neu-
ritis nervi optici kimutatására a Stir (short tau 
inversion recovery) szekvenciát alkalmazzuk. az 
orbita zsírszövetének magas jelét kioltó szekvencia 
koronális vékony rétegű képein a beteg látóideg 
fokozott jelintenzitása és kiszélesedése jól szembe-
tűnik.

sorban a vérzés szélén a deoxihemoglobin kialaku-
lásával. t2* képeken ez határozottan és sokkal 
korábban észlelhető jelmentes szegély formájában. 

Szubakut stádiumban a vérzés denzitása csök-
ken, inhomogénné válik, körülötte az ödémának 
megfelelő hipodenzitás ugyanakkor kiterjedtebb 
lesz. Mr-vizsgálatnál ebben a stádiumban jellegze-
tes a t1 jelfokozódás, ami a gyakrabban előforduló 
intracranialis anyagok közül a methemoglobinon 
kívül csak a zsírra és a melaninra jellemző. a t2 
képeken kezdetben nagyon alacsony, majd nagyon 
magas jelintenzitás észlelhető. a t2* képeken a 
hemosziderin mennyisége nő.

krónikus stádiumban a vérzés felszívódik, a 
helyén liquorral telt üreg maradhat, ami folyadék-
denzitású és éles szélű, vagy csupán kevés heg 
marad, ami ct-n esetleg alig látszik. Mr-vizsgálatnál 
a t1 képeken intermedier vagy alacsony jelintenzi-
tás látható, t2 képeken a hemosziderinnek megfe-
lelően alacsony a jel, a gliosisnak és az elpusztult 
szövet helyén maradt üreg folyadék tartalmának 
megfelelően viszont magas. a hemosziderin a gre 
t2* képeken látszik igazán jól.

Elhelyezkedés. a vaszkuláris eredetű állományi 
vérzések bizonyos lokalizációi jellegzetesek. 

Magas vérnyomásban szenvedő betegnél a len-
csemagban, a thalamusban vagy az agytörzsben 
megjelenő vérzés a leggyakoribb, mert ezeket a 
területeket a nagy artériás törzsekből közvetlenül 
eredő kis perforáló artériák látják el, és hirtelen nyo-
másemelkedés esetén ezek rupturája nagyobb 
eséllyel következik be. 

az ischaemiás lézióban bekövetkezett vérzés rend-
szerint az agykéregre korlátozódik, míg az ischae-
miás lézió artériás ellátási területnek megfelelően 
helyezkedik el. 

a vénás infarctust lásd később.
az amyloid angiopathiára a multiplex apró sub-

corticalis vérzés jellemző, melyek méretüknél fogva 
csak a t2* vagy SWi képeken válnak láthatóvá, ct-n 
nem is észlelhetők.

Többszörösség. a fentiekből látszik, hogy 
különböző eredetű vérzésekre jellemző a többszö-
rösség. a sinus rectus thrombosis miatt kialakuló 
kétoldali thalamus vérzés, az amyolid angiopathiá-
ban kialakuló számos apró kérgi vérzés vagy a mul-
tiplex cavernoma vérzéses megjelenése azonban 
az egyéb jelekkel együtt diagnosztikus lehet.

Térfoglaló hatás, méret, a kamrákba vagy 
külső liquorterekbe terjedés. ezeknek a tulajdon-
ságoknak elsősorban nem a differenciáldiagnoszti-
ka, hanem a prognózis szempontjából van jelentő-
ségük. Mindegyik a méretével–kiterjedésével ará-
nyosan rontja a prognózist. 

Subarachnoidealis vérzés (Sav) 

ez a kórkép sokkal biztonságosabban diagnoszti-
zálható ct-vel, mint Mr-rel, ami ismét aláhúzza a ct 
szerepét az akut stroke diagnosztikában.

a Sav leggyakrabban érelváltozások traumás 
vagy spontán megrepedéséből származik. a vérzés 
legnagyobb tömege alapján sokszor következtetni 
lehet az eredetére. 

ct-n a basalis cisternákban és a sulcusokban 
hiperdenzitás látható. röviddel a vérzés kialakulása 
után reflux révén vér kerülhet az aqueductus cereb-
ribe, ott liquorkeringési zavar alakulhat ki, aminek a 
temporalis szarvakat is érintő oldalkamra tágulat 
lehet a következménye. később a vérzés a Pacchioni-
granulációt eltömve nonrezorptív hydrocephalus 
kialakulásához vezethet.

a perimesencephalicus nem-aneurysmás Sav 
rendszerint kis mennyiségű, benignus elváltozás, 
valószínűleg vénás eredettel és lényegesen kisebb 
klinikai következményekkel.

Mr-en az akut Sav-t a cisternák jelfokozódása 
mutatja a Flair képeken, később felszíni hemoszi-
derin megjelenése a gre t2* képeken. 

ismétlődő kis mennyiségű Sav következménye 
haemosiderosis lehet, amely gre t2* képeken az 
agyfelszínen látható jelmentes, fekete szegélyként 
ábrázolódik.

Sinus thrombosis 

az Mr megjelenésével egyszerűbbé vált ennek az 
esetenként életveszélyes állapotnak a diagnosztiká-
ja. alapvetően a duralis sinusok, a felszíni vénák 
vagy a mély vénák vérrög okozta elzáródását és az 
agyállományban kialakuló elváltozásokat keressük. 

ct-vizsgálatnál elsősorban a sinusok elzáródásá-
nak kimutatására számíthatunk a kontrasztanyagos 
képeken telődési kiesés formájában. a csontok 
közelsége miatt sötétre, de megfelelően kontrasz-
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képben az n-acetil-aszparaginsav (naa) csökkené-
se látható kóros laktátcsúcs megjelenésével vagy 
anélkül. 

a továbbiakban csak néhány jellegzetesebb kór-
kép rövid ismertetésével adunk ízelítőt az Mr- vizs-
gálat szerepéből.

Metakromáziás leukodisztrófia. a leggyako-
ribb lizoszomális betegség. legfőbb jellemzője a 
féltekék mély fehérállományát, a kisagyi fehérállo-
mányt, a corpus callosumot és a corticospinalis 
pályát érintő szimmetrikus duzzanat és jelfokozó-
dás, a kontrasztanyag-halmozás hiánya, a mély 
szürkeállomány és sokáig a subcorticalis fehérállo-
mány érintetlensége. a fehérállományban jellegze-
tes csíkoltság-pettyezettség (tigris- és leopárdrajzo-
lat) látszik. kontrasztanyag-halmozás nincs. a diffú-
zió meglepő módon foltosan gátolt.

Mukopoliszacharidózisok. lizoszomális eredetű 
lipidtárolási betegségek. Számos jellemző radioló-
giai jel (csontrendszer, koponyaalkat stb.) mellett 
közös jellemzőjük a fehérállomány foltos t2 jelfoko-
zódása és a tágult, a liquortól eltérő jelintenzitású 
virchow–robin-terek megjelenése. 

X-hez kötött adrenoleukodisztrófia. a legfonto-
sabb peroxiszomális betegség. a típusos forma 
kifejezett hátsó dominanciával, a parieto-occipita-
lis mély fehérállomány és a splenium kóros sávos 
jelfokozódásával és kontrasztanyag-halmozással 
jár. 

leigh-betegség és MelaS-betegség. a mito-
chondriális betegségek két jellegzetes képviselője. 

az előbbire a mély szürkeállományi magvak, a 
thalamusok, a tectum és a kisagyi nucleus dentatu-
sok szimmetrikus érintettsége, illetve foltos fehér-
állományi elváltozások jellemzők. 

a MelaS a progresszív állománysorvadás mel-
lett ischaemiás infarctusokra emlékeztető elváltozá-
sokkal jár, amelyek azonban nem tartják be az arté-
riás ellátási területek határait.

juharszirup-betegség. az aminosav/szerves sav 
anyagcserezavarok egyik jellegzetes képviselője, 
újszülöttkortól az agytörzs, a kisagy, a globus palli-
dusok és a capsula interna hátsó szár duzzanatával 
és kóros t2 jelfokozódásával jár.

canavan-betegség. az aminosav-anyacsereza-
varok közé tartozik. jellegzetes a macrocrania, a 
subcorticalis fehérállomány és a globus pallidusok 
érintettsége, a capsula interna és a striatum meg-
kíméltsége, az agyduzzanat. az naa felszaporodá-
sa az Mr-spektrumban a legtöbb hasonló beteg-
ségtől megkülönbözteti.

alexander-betegség. ismeretlen öröklődésű 
betegség, amely fronto-temporalis szimmetrikus 
indulású, macrocephaliával, a fehérállomány duzza-
natával, a subcorticalis rostok és a capsula externa 
érintettségével jár. 

Szudanofil leukodisztrófiák (Pelizeus-
Merzbacher, cockayne). közös jellemzőjük a mielini-
záció életkorhoz képest enyhébb-súlyosabb késése, 
ami az Mr képeken jól értékelhető. a cockayne-
betegségre jellemző még a törzsdúcok és a cere-
bellum meszesedése, mely ct-n jobban látható.

anyagcserezavarok 

külső károsító anyagok vagy enzimhiány miatt 
kialakuló kórképek, amelyek az agy különböző terü-
leteit károsíthatják.

Alkoholizmus 

részben közvetlen károsító hatása, részben a 
másodlagosan kialakuló hiányállapotok és anyag-
cserezavarok következtében jönnek létre jellegze-
tes elváltozások, melyek azonban más károsító 
anyagok következményeként is kialakulhatnak. az 
alkoholistákra jellemző a diffúz állományi atrophia, 
melyhez a felső vermis cerebelli kifejezettebb atrop-
hiája társulhat.

Centrális pontin és extrapotin mielinolízis. 
valószínűleg az alkoholistákra is jellemző ionháztar-
tási zavar (hiponatrémia) túlságosan gyors rendezé-
se következtében, ozmotikus rendellenesség miatt 
alakul ki a mielin károsodása. jellegzetes lokalizáció 
a pons középső része, amellett a thalamusok, egyéb 
törzsdúcok és a féltekék fehérállománya is szim-
metrikusan érintett lehet. ct-vel az elváltozások 
nehezen észlelhetők. Mr-en akut stádiumban duz-
zanat és kóros jelváltozás látszik, majd a folyamat 
súlyosságától függő maradvány látható.

Marchiafava–Bignami-betegség. eredetileg a 
rossz minőségű olasz vörösborokat nagy mennyi-
ségben fogyasztó betegeknél figyelték meg. 
kialakulásának pontos mechanizmusa nem ismert. 
nagyon súlyos klinikai tünetekkel kerül pszichiátriai 
vagy neurológiai osztályra a beteg. 

lényege a corpus callosum rostrendszerének 
érintettsége, amelyet ct-vizsgálatnál hipodenzitás, 
Mr-en a megfelelő kóros jelváltozás formájában 

a demielinizációs plakkok a gerincvelő fehérál-
lományát is érinthetik (lásd ott).

Jelintenzitás. ez a jellegzetesség függ a gócok 
életkorától. az elváltozások t2 szekvencián mindig 
fokozott jelintenzitásúak. a proton denzitású vagy 
Flair (fluid attenuated inversion recovery) képeken 
a friss gócok fokozott jelűek, a régi gócok centru-
mában azonban lehet alacsony, a liquorhoz hason-
ló jelintenzitás. t1 súlyozott képeken a kis elváltozá-
sok rejtve maradhatnak, a nagyobbak lehetnek ala-
csony vagy magas jelintenzitásúak. a liquorral azo-
nos t1 jelintenzitású gócok („fekete lyukak”) axon-
károsodás lehetőségére utalnak, külön figyelmet 
kell fordítani rájuk.

Kontrasztanyag-halmozás. a t1 súlyozott 
képeken az akut fázisú gócokban halmozás jelenik 
meg. a kontrasztanyag-halmozás lehet homogén 
vagy széli jellegű, az utóbbi esetben nagyobb 
gócoknál jellegzetes lehet, hogy a halmozó gyűrű 
nem teljes, hanem c betűre emlékeztet. 

jelenlegi ismereteink szerint a kontraszt-
anyag-halmozás az egyetlen biztos módszer, amely-
lyel az akut stádiumú gócok láthatóvá tehetők.

Diffúziós tulajdonság. a diffúzió súlyozott 
szekvencia (diffusion weighted imaging, DWI) is 
különbséget tehet az akut és krónikus stádiumú 
gócok között, mert az akut stádiumban diffúziós 
gátlás lehet, míg később fokozott diffúzió alakul ki.

Térbeli és időbeli progresszió, Mr-protokoll. 
a progresszió egyes klinikai formáknál a kezelési 
módot lényegesen meghatározza, ennek megfele-
lően fontos a kimutatása. a progressziót Mr-rel 
kimutatni csak akkor lehet, ha a beteg alap és kont-
roll vizsgálatai a szekvenciák és a tervezés szem-
pontjából is összehasonlíthatóak. 

az alkalmas Mr protkoll ennek megfelelően: 
1. gondos tájékozódás az aszimmetria kiküszöbö-

lésére.
2. Szagittális Flair 3 mm-es (vagy 3d Flair) nagy 

felbontású képek.
3. axiális 3 mm-es tSe, FSe vagy Se Pd-t2 képek, 

melyek rés nélkül az agy egészét ábrázolják, és a 
corpus callosum két alsó határpontja által alko-
tott síkkal párhuzamosak. Szekvenciától függ, 
hogy egy vagy két méréséből lehet-e elkészíteni 
a képeket.

4. az előbbi szekvencia képsorozata natív és kont-
rasztos t1 (vagy 3d t1) szekvenciával.

5. látászavar esetén az orbitát ábrázoló koronális 3 
mm-es Stir képek.

6. diffúziós képsorozat adc feldolgozással.

a vizsgálatok összehasonlításával az adott plak-
kok változása, az újak megjelenése regisztrálható, a 
diagnózis felállítható, a terápia hatékonysága ellen-
őrizhető.

Egyébformák

a sclerosis multiplex egyes formái a klinikai tüne-
tekben és lefolyásban, a látópálya, az agy és a 
gerincvelő különböző fokú érintettségében térnek 
el egymástól. 

az ún. Baló-féle koncentrikus sclerosis viszont az 
Mr-képeken is sajátos, koncentrikusan elrendező-
dött, a hagyma metszetére emlékeztető rajzolatot 
mutat.

a neuromyelitis optica (Devic) más kóreredetű 
demielinizációs kórkép. Mint neve is mutatja, jelleg-
zetessége a gerincvelő és a látóideg érintettsége. 
Mr-vizsgálatnál az agy rendszerint minimális meny-
nyiségű elváltozása mellett a gerincvelőben hosszú 
szakaszra kiterjedő, kezdetben ödémás, mérsékelt 
kontrasztanyag-halmozást mutató elváltozás lát-
szik. a nervus opticus(ok) érintettségét jelző klinikai 
tünetek és Mr-elváltozások nem feltétlenül azonos 
időben jelentkeznek. az Mr-vizsgálatnak azért van 
kiemelt szerepe, mert a kiterjedt gerincvelői érin-
tettséghez társuló enyhe agyi elváltozások fel kell 
vessék a gyanút, a súlyos gerincvelő-károsodás és a 
beteg tartós rokkantsága pedig csak sürgősen 
bevezetett kezeléssel kerülhető el.

örökletes és anyagcsere-betegségek 

túlnyomó részben ritkán előforduló betegségekről 
van szó, melyek általában korai indulásúak. 
Felismerésükben a neuroradiológia, azon belül az 
Mr-vizsgálat nagyon fontos, de csak a klinikai és 
laboratóriumi vizsgálatok eredményeivel együtt 
értelmezhető. 

csoportosításuk az érintett sejtalkotón (lizoszó-
ma, peroxiszóma, mitochondrium) vagy anyagcse-
relépésen (aminosav-, zsír-anyagcsere) alapul.

a betegségek egy része csak a fehérállományt, 
más részük a mély szürkeállományi magvakat és/
vagy az agykérget is érinti. az érintettség specifikus 
lehet.

az Mr-spektroszkópia a hagyományos Mr- 
képeknél rendszerint korábban jelzi a rendellenes-
séget, de meglehetősen aspecifikus. a legtöbb kór-
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Olivopontocerebellaris degeneráció. az agy-
törzset és a cerebellumot érintő egyik legjellegzete-
sebb degeneratív betegség. a pons és a cerebel-
lum mellett a nyúltvelő ventrolateralis kontúrjait 
adó oliva inferior is sorvadt, ami a kontúr jellegzetes 
megváltozásával jár.

demenciák 

különböző okokból következhet be a mentális tel-
jesítmény csökkenése. a leggyakoribb cerebrovas-
cularis eredetű dementia mellett a kórképek egy 
részére bizonyos lebenyek vagy lebenyrészletek 
körülírt sorvadása jellemző, például alzheimer-
kórban diffúz sorvadás mellett a temporalis lebe-
nyek medialis részének és a hippocampusoknak a 
sorvadása, melyek különleges jelentőségűek a 
tanulás és az emlékezet szempontjából.

Fontos a folyamat dinamikája, a sorvadás üteme 
is. lényeges bizonyos lerakódások, pl. meszesedés 
kimutatása egyes agyterületeken. a meszesedés 
kimutatására a ct alkalmasabb, mégis az 
Mr-vizsgálat ajánlható. demenciák esetén a meg-
felelő protokoll:
1. axiális gradiens echó t2 szekvencia,
2. axiális Flair szekvencia,
3. 3d volumenmérés, melyből elsősorban a tem-

poralis lebenyekre merőleges vékony rétegű 
koronális metszeteket kell rekonstruálni,

4. a temporalis lebenyekre merőleges vékony réte-
gű, nagy felbontású t2 súlyozott szekvencia.

a protokoll alkalmas a cerebrovascularis és 
egyéb eredetű demenciák elkülönításére, kimutatja 
az amyloid angiopathiára jellemző multiplex sub-
corticalis hemosziderinlerakódást, ugyanakkor a 3d 
mérésből volumetria végezhető, amelynek ered-
ményét a kontroll vizsgálatoknál összehasonlítva 
meghatározható a folyamat dinamikája.

az epilepszia különleges problémái 

epilepsziát úgyszólván bármely, az agyat érintő 
betegség okozhat. Bizonyos jellegzetességek azon-
ban különleges vizsgálati megközelítést igényel-
nek. 

vannak olyan epilepsziaformák (az idiopátás 
generalizált epilepsziák), amelyek nem járnak egy-
szerűen kimutatható agyi elváltozással, így a struk-
turális képalkotásnak a kutatásban van szerepe.

a fokális epilepsziák jelentős részénél a modern 
képalkotó módszerek megfelelő protokoll szerint 
alkalmazva képesek az agyi elváltozás kimutatásá-
ra. 

különleges helyet foglal el a fokális csoporton 
belül a temporalis lebeny epilepszia. egyrészt ez a 
leggyakoribb, főleg felnőttek körében. Másrészt kb. 
60 százalékát a temporalis lebeny medialis részé-
ben elhelyezkedő ősi agyrészlet, a hippocampus 
elváltozása, elsősorban a károsodás miatt kialakult 
hippocampalis vagy temporo-mesialis sclerosis 
okozza. a hippocampus műtéttechnikailag jól 
megközelíthető, vagyis ha sikerül igazolni, hogy a 
rohamok onnan származnak, az eltávolításával a 
beteg véglegesen meggyógyítható. ezért a tempo-
ralis lebenyt és a hippocampust nagy felbontással 
kell ábrázolni.

nem ritka a kettős patológia: a hippocampus 
károsodása mellett más elváltozás, fejlődési rendel-
lenesség, agykárosodás, vascularis malformáció 
vagy tumor is fennáll. nem elég tehát csupán a 
temporalis lebenyre koncentrálni, az egész agyat 
ábrázolni kell.

a fentiek miatt az epilepszia Mr-protokoll lénye-
ge:
1. gondos tájékozódás az aszimmetriák kivédésére,
2. áttekintő axiális tSe t2 szekvencia,
3. gradiens echó 3d volumen szekvencia, három 

síkban rekonstruált vékony rétegű, illetve felszíni 
rekonstrukciós képekkel,

4. a temporalis lebenyek hossztengelyére merőle-
ges vékony rétegű, nagy felbontású t2 és Flair 
(esetleg protondenzitású) szekvencia,

5. diffúziós vagy diffúziós tenzor mérés.

Ha az első áttekintő szekvencia pl. daganatot 
vagy vaszkuláris malformációt igazol, kontraszt-
anyag adásával, Mr-angiográfiával lehet a vizsgála-
tot kiegészíteni.

a spektroszkópia differenciáldiagnosztikai szere-
pet tölthet be, illetve fokális elváltozás hiányában is 
mutathatja az epilepszia által érintett agyterület, 
lebeny anyagcsere-változását és szerepe lehet a 
hippocampalis sclerosis igazolásában.

a funkcionális Mr elsősorban a fontos funkció-
kat hordozó agyi területek azonosítására szolgál, de 
az epilepsziás fókusz meghatározásában is körvo-
nalazódik a szerepe.

az igen fontos hippocampalis sclerosis patológiai 
lényege a sajátos szövettani felépítésű hippocam-
pus egyes részleteiben (szektorok) a neuronok 
pusztulása, következményes atrophia és gliosis. 

lehet érzékelni. Súlyos esetben az állománypusztu-
lás üregképződésben nyilvánul meg.

Wernicke–Korszakov-szindróma. az alkoho-
listák tiaminhiánya a vezető kórok. a corpus mam-
millare, a medialis thalamus, a periaqueductalis 
szürkeállomány és a hypothalamus érintettsége 
figyelhető meg akut stádiumban oedema és kont-
rasztanyag-halmozás, ritkábban vérzés, krónikus 
stádiumban atrophia és gliosis formájában.

Wilson-kór(hepatolenticularisdegeneratio)

a rézanyagcsere zavara: a réz a szállító cöruloplaz-
min hiánya miatt rendellenesen lerakódik a szöve-
tekben.

a legjellemzőbb a mély szürkeállományi mag-
vak, a nucleus dentatusok, az agytörzsi szürkeállo-
mány szimmetrikus érintettsége, a fehérállomány 
aszimmetrikus érintettsége és a fokális vagy diffúz 
atrophia. a mesencephalonban kialakulhat az ún. 
óriáspanda-jel: t2-n a fokozott jelintenzitású terület-
ben a nucleus ruber és a substantia nigra egy része 
sötét marad és a panda arcára jellemző rajzolatot 
mutat.

Szerzett hepatolenticularis szindrómák 

a máj működészavara miatt másodlagosan kialaku-
ló agykárosodás. képi tünete lehet a kisagyi nucleus 
dentatusok szimmetrikus t2 jelfokozódása, illetve a 
globus pallidusok, a tectum és az adenohypophysis 
t1 jelfokozódása.

kémiai és fizikai károsító tényezők 

a kívülről bejutó mérgező anyagok egy része az 
agyban jellegzetes elváltozásokat hoz létre, lehető-
vé téve a diagnózist.

Szén-monoxid, szén-dioxid. globális hipoxiát 
okoznak. enyhébb esetben a globus pallidusok 
szimmetrikus károsodása alakul ki ct-n hipodenzi-
tás, Mr-en t1 jelcsökkenés, t2 jelfokozódás formá-
jában. Súlyosabb esetben a féltekékben, elsősorban 
az artériás határzónákban alakulnak ki hipoxiás-is-
chaemiás léziók, majd az akut stádium elmúltával a 
károsodás következtében sorvadás lép fel.

A radio- és kemoterápia következményei. a 
sugárterápia és az intrathecalis kemoterápia agyi 
következményei négy stádiumban jelentkeznek.

az akut stádiumban oedema, kóros t2 jelfoko-
zódás, térfoglaló hatás jelentkezik, rendszerint kont-
rasztanyag-halmozás nélkül.

a korai késleltetett hatások néhány hét vagy 
hónap múlva, rendszerint az első fél évben jelent-
keznek. diffúz fehérállományi t2 jelfokozódás lát-
szik oedemával, esetenként a subcorticalis rostok 
érintettségével. a corpus callosum általában 
viszonylag megkímélt.

a késői késleltetett hatások hónapok–évek 
múlva alakulnak ki. a fehérállományi oedema mel-
lett az érendothel proliferációja miatt kialakult nec-
rosis, foltos térfoglaló hatás és kontrasztanyag-hal-
mozás alakul ki. az elváltozás nem mindig különít-
hető el daganattól.

a krónikus stádiumban súlyos esetben kifejezett 
atrophia, leukomalatia és angiopathia jöhet létre.

Egyéb degeneratív kórképek 

Huntington-kór. öröklődő, a törzsdúcokat érintő 
betegség súlyos kényszermozgásokkal és egyéb kli-
nikai tünetekkel. 

jellegzetessége a nucleus caudatus és a puta-
men változó súlyosságú érintettsége, ami kóros 
denzitásban/jelintenzitásban, majd atrophiában 
nyilvánul meg. a caudatus atrophia a frontalis szar-
vak medialis kontúrjának jellegzetes kiegyenesedé-
sével és a szarv tágulatával jár, ami ct-n is könnyen 
észlelhető. diffúz atrophia is kialakul a betegség 
előrehaladtával.

az Mr-spektroszkópia rendellenes laktátcsúcsot 
mutat a tüneteket nem mutató génhordozóknál is, 
ami a genetikai tanácsadást megkönnyíti.

Multisystemás atrophia. összefoglaló név 
több degeneratív agyi betegségre. Specifikus képi 
jelük nincs, de a ponsban a t2 és Flair képeken 
megjelenő kereszt alakú rajzolat (hot cross bun), 
illetve a putamenek hátsó területének t2 jelcsökke-
nése és a putamenek külső kontúrjánál t2 jellegű 
képeken látható keskeny, fokozott jelű sáv felhívhat-
ja a figyelmet a kórképekre (pl. striatonigralis dege-
neratio). 

Progresszív supranuclearis bénulás (PSP). 
jellegzetes tünetekkel járó extrapiramidális beteg-
ség. az Mr-vizsgálatnál a colliculus superior (a 
mesencephalon tectumát alkotó két felső ikertest) 
körülírt atrophiája és az aquaeductus körüli szürke-
állomány kóros jelfokozódása figyelhető meg, sza-
gittális t1 súlyozott képen a mesencephalon hosz-
szú csőrű madár fejére emlékeztet (kolibri-jel).
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Éles/elmosódott határok. az operálhatóság 
és a műtéttechnikai megfontolások miatt is nagyon 
fontos tulajdonságok, melyek annál jobban ítélhe-
tők meg, minél jobb minőségű képeket készítünk. 
vissza kell azonban térnünk ahhoz a gondolathoz, 
hogy a képalkotó vizsgálat nem szövettani felbon-
tású. infiltratív növekedésű astrocytomák nem rit-
kán éles szélűnek tűnnek, de a szövettani feldolgo-
zásokból tudni lehet, hogy a kóros sejtek jóval a 
virtuális határokon túl is megtalálhatók, és ez képe-
zi a gyakori recidívák alapját.

Ígéretes segítséget éppen viszonylag rossz fel-
bontású Mr-módszerek nyújthatnak: a diffúziós, 
perfúziós vizsgálat és a spektroszkópia révén az 
esetek egy részében eldönthető, hogy az adott 
gyanús területen van-e tumorszövet, vagy csak 
ödéma ábrázolódik.

a perfúziónak és a spektroszkópiának a nagy, 
heterogén szerkezetű daganatok esetében külön 
jelentőséget ad, hogy segítenek meghatározni a 
valószínűleg legmalignusabb területet. az idegse-
bész onnan vesz majd szövettani mintát (biopszia), 
mert a kezelést a malignitás foka határozza meg.

Cystaképződés. a daganat jó- vagy rosszindu-
latú voltáról nem sokat árul el a cysta jelenléte, de 
bizonyos daganatok fő jellemzője, így differenciál-
diagnosztikai szerepe nagy.

Kontrasztanyag-halmozás. ennek a tulajdon-
ságnak többrétű a jelentősége. 

a benignus és szemimalignus astrocytomák 
között például az utóbbiaknál észlelhető halmozás 
a legfőbb képi különbség. az erezettség a perfúzi-
ós vizsgálattal sokkal pontosabban ábrázolható – 
olyankor is láthatóvá válhat a malignizálódó glio-
mára jellemző érproliferáció, amikor kontrasza-
nyag-halmozást még nem látunk.

abból a szempontból is jelentős, hogy jobban 
körülhatárolja a daganatot, mint a natív képek, bár 
az infiltratív malignus astrocytomáknál ez nem 
valós: a kontrasztanyag-halmozás határán túl is 
találhatók szövettani vizsgálatnál tumorsejtek. 

Mr-vizsgálatnál sugárkezelés után a korai szak-
ban különbséget tehet a halmozó tumormarad-
vány és a nem halmozó irradiációs károsodás között, 
de itt is sokkal pontosabb a diffúziós és perfúziós 
vizsgálat.

Térfoglaló hatás. a Monro–kelly-doktrína 
értelmében a zárt teret kitöltő különböző összete-
vők egyikének mennyiségnövekedése egy másik 
összetevő mennyiségcsökkenésével kell járjon. 

az intracranialis daganatok egyik fő jellemzője 
és tünetképző hatásuk egyik fontos összetevője a 

térfoglaló hatás, ami a szomszédos agyterületek, 
erek és liquorterek összenyomásával és/vagy eltolá-
sával, esetleg a csontos képletek eróziójával jár. 
egyéb képi jellegzetességek:
·	 érrajzolat
·	 meszesedés
·	 vérzés
·	 perifokális oedema

a főbb jellegzetességek áttekintése után a tel-
jesség igénye nélkül foglalkozunk néhány főbb 
daganattípus képi megjelenésével. vigyázat: a fel-
sorolt tulajdonságok csak az úgynevezett típusos 
daganatra jellemzőek, a biológiai változékonyság az 
emberi képzeletet messze felülmúlja!

primer daganatok 

Glia eredetű daganatok 

Astrocytomák. Mint láttuk, a leggyakoribb primer 
intracranialis daganatok. 

első csoportjukba a diffúzan növekvő formák 
tartoznak. a benignus viselkedésű corticalis-sub-
corticalis elhelyezkedésű, ct-n hipodenz, Mr-en 
t2-n fokozott, t1-en csökkent jelintenzitású, 
viszonylag homogén, a kontrasztanyagot nem hal-
mozza, vérzést, meszesedést nem tartalmaz. az 
anaplasticus forma inhomogén, necrosisokat tartal-
mazhat, mérsékelt kontrasztanyag-halmozást 
mutat. a glioblastoma multiforme kifejezetten inho-
mogén, nagy centrális necrosis, vérzés, határozott, 
egyenetlen széli kontrasztanyag-halmozás jellemző 
rá. a corpus callosum rostrendszerén keresztül 
átterjedhet a másik féltekébe (pillangótumor), és 
metastasisokat is adhat. a malignitást jelzi a diffúzi-
ós gátlás, a perfúziófokozódás és spketroszkópián a 
kolin kifejezett csökkenése, az n-acetil-aszpartát 
kifejezett növekedése, illetve laktát és lipidek jelen-
tős mennyiségben való megjelenése.

nem ritka, hogy a jóindulatú forma fokozatosan 
malignizálódik, és végül glioblastomává alakul.

a másik, körülírt csoportba rendszerint jóindu-
latú, élesen határolt, bár gyakran kontrasztanyagot 
halmozó, cystás, esetleg meszes tumorok tartoz-
nak (pl. pilocytás, Monro-táji óriássejtes astrocyto-
ma).

Oligodendroglioma. a középkorú betegcso-
portra jellemző, rendszerint frontalis, nem ritkán 
meszesedést tartalmazó daganat, melynek malig-
nus formái is vannak.

képanyagunkban az elváltozást az érintett hippo-
campus megkisebbedése, kóros t2-Flair jelfoko-
zódása, t1 jelcsökkenése, a belső szerkezet elmosó-
dása, a hippocampus-fej fogazottságának elsimulá-
sa, valamint a temporalis szarv tágulata és a fornix 
atrophiája jeleníti meg.

az epilepsziavizsgálatot (minden más képalkotó 
vizsgálathoz hasonlóan) konzultációnak kell követ-
nie, ahol az egyéb vizsgálatok eredményeivel össze-
vetve, a klinikai orvossal közösen gondolkodva 
lehet döntést hozni a beteg sorsáról.

daganatok 

az intracranialis daganatok 
differenciáldiagnosztikai jegyei 

Minden, a koponyaűrben elhelyezkedő szövetből 
kiindulhat daganat. Számos, a képi diagnosztikában 
is tükröződő tulajdonságuk van, amelyek alapján 
valószínűségi diagnózisuk felállítható. további 
segítséget jelent a diffúziós mérésből származó 
adc-érték, a perfúziós és spektroszkópiás jellegze-
tességek. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a képi 
diagnosztika nem szövettani vizsgálat, a valószínű-
ség mindig relatív, mert ugyanaz a szövettani típu-
sú elváltozás nagyon különböző formákban jelen-
het meg, illetve különböző szövettani természetű 
daganatok nagyon hasonlóak lehetnek a képeken 
(specificitás hiánya). 

a következőkben néhány, a differenciáldiag-
nosztika szempontjából fontos tulajdonságra 
térünk ki általánosságban.

Gyakoriság. a differenciáldiagnosztika egyik 
fontos eleme, hogy a különböző szöveti eredetű, 
jó- vagy rosszindulatú daganatok gyakorisága kife-
jezetten eltérő. 

az intracerebralis daganatokkal kapcsolatban 
általános szabályként azt mondhatjuk, hogy az 
összes daganat harmada metastasis. a primer daga-
natok közel fele glioma, a gliomák háromnegyede 
astrocytoma, azoknak pedig több mint háromne-
gyede rosszindulatú (anaplasticus vagy glioblasto-
ma multiforme). 

a nem glia eredetű tumorok között a leggyako-
ribb, az összes primer tumor 15–20 százalékát kite-
vő elváltozás a meningeoma, a második a schwan-
noma.  

Életkor. 2 éves életkor alatt a leggyakoribb a 
primitív neuroectodermalis tumor (Pnet), ami fel-
nőttkorban már ritkaság.

gyermekkorban supratentorialisan a benignus 
astrocytomák, a craniopharyngeoma és a hypotha-
lamus-opticus glioma, infratentorialisan az astrocy-
tomák, a medulloblastoma és az ependymoma 
vezetnek.

Felnőttkorban supratentorialisan az astrocyto-
mák elsősorban malignus formái, illetve a menin-
geoma és a hypophysis daganatok vezetik a listát, 
míg a hátsó scalában a metastasisokon kívül az ext-
racerebralis daganatok (meningeoma, schwanno-
ma, epidermoid) a leggyakoribb elváltozások.

Elhelyezkedés. az előző pont mutatta a supra- 
és infratentorialis régiók közötti különbséget. 

a lokalizáció természetes különbséget jelent 
bizonyos speciális régiókkal, illetve daganattípusok-
kal kapcsolatban: a sellatájék vagy a pinelias régió 
leggyakoribb daganatai maguktól értetődnek. 
ugyanígy a Monro-tájékon leggyakrabban óriássej-
tes astrocytoma és colloid cysta fordul elő, a mea-
tus acusticus internus környezetében pedig termé-
szetesen a statoacusticus schwannoma látható leg-
gyakrabban.

Multiplicitás. természetesen mindenkinek a 
metastasis az első gondolata, de a metastasis szár-
mazhat primer agytumorból (pl. medulloblastoma, 
germinoma, ependymoma, pinealoblastoma, gli-
oblastoma, plexus papilloma és carcinoma), illetve 
primer többgócú agyi daganat is előfordul (glioma-
tosis cerebri). 

a metastasist adó primer agydaganatok ismere-
te azért fontos, mert az eredményes onkológiai 
kezelésnek előfeltétele a metastasisok felfedezése 
nem csak intracranialisan, de a gerincűrben is. 
ennek megfelelően Mr-vizsgálati protokolljuk része 
a teljes gerinc kontrasztanyagos vizsgálata.

a multiplicitás számos nem tumoros eredetű, de 
térfoglaló elváltozás közös jellegzetessége: az akut 
stádiumú sclerosis mutliplex gócok, a tályog, a 
parazitafertőzések gócai egyaránt differenciáldiag-
nosztikai problémát jelentenek.

Denzitás/jelintenzitás. a tumorok „szokvá-
nyos” megjelenése t2-n magas, t1-en intermedier 
vagy alacsony jelintenzitást jelent. az ettől eltérő 
megjelenés differenciáldiagnosztikai szempontból 
értékes lehet. alacsony t2 jelintenzitást okozhatnak 
bizonyos anyagok (mész, hemosziderin), a daganat 
nagy sejtsűrűsége viszonylag kevés citoplazmával 
(pl. medulloblastoma), t1 jelfokozódást okozhat 
például a melanin- vagy a zsírtartalom. 
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rasztanyag-halmozást mutat, Mr-en pedig időn-
ként fehérállományi betegségre emlékeztet a meg-
jelenése. 

Hypophysistumorok. az adenohypophysis 
állományából kiinduló daganatok. a hormonterme-
lő sejtekből kiinduló daganat hamar ad endokrin 
tüneteket, ezért korán felismerik, amikor a mérete 
még kisebb 1 cm-nél (microadenoma). a hormont 
nem termelő változat rendszerint akkor nyilvánul 
meg klinikailag, amikor a sella űrteréből kiemelked-
ve komprimálja a chiasma opticumot.

ct-vel a microadenomák kimutatása meglehe-
tősen nehéz, mert a csontos képletekkel övezett kis 
méretű lágyrészképletben a műtermékek gyakran 
elfedik az apró elváltozást. 

az Mr-vizsgálat feleslegessé teszi a hypophysis 
ct-vizsgálatát. a vékony rétegű szagittális és koro-
nális t1 (esetleg t2 vagy Stir) képek után a t1 
képek kontrasztanyagos ismétlése szükséges. a 
microadenoma állománya is felveszi a kontraszt-
anyagot, de késéssel, a kimutatása ezen alapszik: a 
normális szövet halmozásának a csúcsán gyengéb-
ben halmozó területként jelenik meg. később azon-
ban a halmozás kiegyenlítődik, majd meg is fordul, 
ezért fontos a kontrasztanyag beadása után gyor-
san készíteni a méréseket.

a diagnózis felállítását megkönnyíti a modern 
Mr-készülékeken hozzáférhető dinamikus vizsgálat: 
a kontrasztanyag beadását követően egy vagy több 
szelet pozícióban gyors egymásutánban képsoro-
zatok készülnek, amelyeken a normális állomány és 
a daganat eltérő festődése pontosabban nyomon 
követhető. a vizsgálat pontossága tovább növelhe-
tő szubtrakciós képekkel: a kontrasztanyagos képek-
ből a kiindulási natív képet kivonva a halmozás 
különbségei még jobban látszanak. a dinamikus 
mérés egyéb peri-intrasellaris elváltozások differen-
ciálásában is jól használható.

a macroadenomák észlelése nem jelent gondot, 
általában homogén szerkezetű, kifejezett kontraszt-
anyag-halmozást mutató elváltozások, melyek 
nagyra nőhetnek, olyankor a diaphragma és a 
csontos sella miatt nyolcas alakúak. a feladat első-
sorban a környező képletekre: a sinus cavernosu-
sokra, a chiasma opticumra, az arteria cerebri ante-
riorokra, illetve a hypothalamusra és a Monro-
foramenekre kifejtett hatásuk elemzése. a sinus 
cavernosus-invázió elemzésében is segít a dinami-
kus mérés.

ct vizsgálattal a sella-tájékon három különböző 
elváltozás is hasonlóan ábrázolódhat. az éles szélű, 
kerekded, mérsékelten hiperdenz, kifejezett homo-

gén kontrasztanyag-halmozást mutató terime lehet 
macroadenoma, meningeoma vagy óriás aneurys-
ma. a kérdés Mr-vizsgálattal általában egyszerűen 
eldönthető. 

Craniopharyngeoma. az intra-suprasellaris 
régió leggyakoribb gyermekkori daganata. 
ct-vizsgálatnál részlegesen meszes falú cysta látha-
tó, a fal halmoz. Mr-vizsgálattal a halmozás és a jel-
legzetes fali nodulus jobban látható. a cysta benn-
éke rendszerint a liquorhoz hasonló.

Cysták és tumorszerű elváltozások. az arach-
noidealis cysta tulajdonképpen a pókhálóhártya 
lemezei közé jutott liquor. lehet fejlődési vagy trau-
más eredetű. jelentősége az esetek túlnyomó 
részében nincs, néha azonban szelepes mechaniz-
mussal folyamatosan növekszik és térfoglaló hatást 
okoz.

éles szélű, a liquorral minden modalitásban azo-
nos megjelenésű elváltozás, mely leggyakrabban a 
középső és a hátsó koponyagödörben fordul elő.

ct-képeken tőle alig megkülönböztethető az 
epidermoid cysta vagy cholesteatoma. 
Mr-vizsgálatnál is nehéz lehet a differenciálás, bár 
az arachnoidealis cysta általában sima kontúrú, az 
epidermoid gyakran lobulált, szabálytalan. 
legjobban Flair képen látható epidermoidban a 
bennék kissé magasabb jelintenzitása. ugyanakkor 
a diffúziós mérés egyértelmű diagnózist ad: a cysta 
falának belsejéről folyamatosan leváló hámsejttö-
meg elfolyósodik, magas keratintartalmú, a víznél 
sokkal sűrűbb, így diffúziós gátlást okoz, szemben 
az arachnoidealis cystában található liquorral.

Meg kell még említeni a benignus intracranialis 
lipomákat és dermoidokat. általában a középvonal-
ban helyezkednek el, a lipoma egyik jellegzetes 
lokalizációja a corpus callosum szomszédsága, ahol 
fejlődési eredettel jön létre. a lipoma rendszerint 
homogénen zsírdenzitású/jelintenzitású, míg a der-
moidban bőrfüggelékek lehetnek, ezért inhomo-
gén a megjelenése. differenciáldiagnosztikai prob-
léma esetén a zsírtartalom különböző zsírszupp-
ressziós Mr-mérésekkel (pl. Stir) egyértelműen iga-
zolható.

metastasisok 

a gyermekkori központi idegrendszeri daganatok 
között ritka csoportot képeznek, ugyanakkor szá-
mos gyermekkori központi idegrendszeri daganat 
gyakran ad metastasist.

Ependymoma. legjellemzőbb gyermekkori 
hátsó scalai előfordulása. a iv. kamra ependymájá-
ból indul ki, gyakran meszes, változó mértékben 
halmoz, a kamra foramenein keresztül kifelé tud 
terjedni. 

Plexus chorioideus tumorok. a 2 év alatti kor-
osztály leggyakoribb daganata. jó- és rosszindulatú 
formája is létezik, mindkettő hajlamos a liquor útján 
áttéteket képezni. egyébként a plexusból kiinduló, 
kifejezett halmozást mutató, meszesedő, karfiolsze-
rű növedék.

egyéb eredetű daganatok <cím4>
Neuronalis és kevert neuron-glia tumorok. 

az ide tartozó daganatok egy részének (gangliogli-
oma, -cytoma, dysembryoplasticus neuroepithelia-
lis tumor – dnt) közös jellemzője, hogy teljesen 
jóindulatúak, de az agykéregből indulnak ki, és emi-
att mindig epilepsziát okoznak. ezeket a fejlődési 
rendellenességekről szóló fejezetben ismertettük.

Meningealis és mesenchymalis tumorok. a 
dura mater a koponyaűrt teljesen kibéleli, így a 
belőle származó leggyakoribb extracerebralis 
tumor, a meningeoma bárhol előfordulhat. általános 
jellegzetessége a kiindulási hely mellett, hogy kör-
nyezetétől rendszerint élesen elhatárolódik, a szom-
szédos csonton reakciót okozhat, a szomszédos 
agyállományban változó, esetenként jelentős mér-
tékű ödéma alakul ki. állományában gyakran tartal-
maz meszesedést, ritkábban necrosist. az esetek 
túlnyomó részében kifejezett kontrasztanyag-hal-
mozást mutat, mely a durán a tumor látszólagos 
határain túl is terjed (durafarok-jel). 

a meningeoma lehet többszörös, olyankor acus-
ticus schwannomák jelenlétét is keresni kell, 2. típu-
sú neurofibromatosis részjelenségeként.

a meningeoma ritkán malignizálódik, csont-
destrukciót és egyéb tüneteket okozva, és nagyon 
ritkán ad metastasist. 

tünetei egyébként a lokalizációtól függnek: 
kevéssé tünetképző agyrészletek szomszédságá-
ban sokáig észrevétlen maradhat, és így igen nagy-
ra nőhet, míg más területeken korán megjelennek a 
klinikai jelek. a sellatájékon opticus kompresszió 
miatt látászavar, az olfactorius árokban szaglásza-
var, a hátsó scalában agytörzsi vagy pontocerebel-
laris tünetek jelentkeznek. Mivel a nervus opticusok 
durahüvelye az orbitában is folytatódik, meningeo-
ma ott is előfordul, általában diffúz, kontrasztanya-
got halmozó dura megvastagodásként (tram track 
– sínpár-jel).

A pinealis régió tumorai. ritkák, benignus és 
malignus formáik is léteznek, az utóbbiak (pinea-

loblastoma, germinoma, teratoma) jellemzően szí-
vesen adnak metastasist.

a pinealis régió viszonylag gyakori elváltozása a 
corpus pineale cysta. variáció értékű elváltozás, 
nagyon ritkán okoz aquaeductus kompressziót. 
jelentőségét az adja, hogy időnként atípusos, és a 
tájék daganataitól nem különböztethető meg egy-
értelműen. olyankor kontroll vizsgálatokkal kell 
megbizonyosodni arról, hogy nem növekszik, 
benignus viselkedésű.

Embrionális tumorok. közülük legfontosabb a 
medulloblastoma, amely a gyermekkor gyakori, 
különösen a hátsó scalában előforduló daganata. 

a középvonalban helyezkedik el, nagy sejtsűrű-
sége miatt t2 képeken szokatlanul alacsony jelin-
tenzitású lehet, változó mértékű kontraszt-
anyag-halmozást mutat, nagyon gyakran (egyes 
felmérések szerint a klinikai felfedezés idejére az 
esetek 75 százalékában) ad metastasisokat.

a medulloblastoma a primitív neuroectodermalis 
tumor (PNET) hátsó scalai formájának tekinthető. a 
tentorium felett a Pnet nagyon ritka, de újszülött- 
és csecsemőkorban gyakori. rendkívül inhomogén, 
gyakoriak benne a vérzések, kiterjedt halmozást 
mutat, és hatalmasra nőhet.

Cranialis/spinalis idegtumorok. Szövettani 
szempontból két különálló csoportba: a schwanno-
ma és a neurofibroma csoportba sorolható elválto-
zások. Bizonyos képi jegyek is megkülönböztetik a 
két csoportot, de az előbbi sokkal gyakoribb. 

jellemzője, hogy valamelyik agyideg lefutása 
mentén található (leggyakoribb a vii-viii. agyidegek 
daganata). 

ct-n változó denzitású, tartalmazhat cystákat, 
kifejezetten halmozza a kontrasztanyagot, ritkáb-
ban meszesedhet is. a belső hallójáratot kiszélesít-
heti, ami a csontablakos képeken észlelhető.

Mr-en jellemzője a fokozott t2 jelintenzitás. a 
kontraszthalmozás ebben a modalitásban még 
jobban érvényesül. kimutatásában a modern 
Mr-készülékeken az erősen t2 súlyozott, nagyon 
vékony (milliméter alatti) szeletvastagságú vagy 3d 
szekvenciák versenyeznek a kontrasztanyagos 
mérésekkel.

többszörös elváltozások 2. neurofibromatosis 
részjelenségei lehetnek.

A vérképző rendszer tumorai. közülük legfon-
tosabb a primer agyi lymphoma. eredetileg ritka 
daganatnak számít, de az immunhiányos állapotok-
ban (aidS!) a gyakorisága gyorsan nő. 

általában mély fehérállományi elváltozás, mely 
natív ct-n is gyakran hiperdenz, kifejezett kont-
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a koponyáról. Hagyományos ct-vizsgálatnál a cra-
niospinalis átmenetet (gyanú esetén a nyaki gerinc 
érintett szakaszát is, lásd ott) vékony, 2,5–3 mm-es 
szeletekkel vizsgáljuk, majd rutin koponyavizsgála-
tot végzünk. az arckoponya vagy az orbita sérülé-
sét is vékony szeletekkel vizsgáljuk.

a ct-vizsgálat kicsi, de fontos sérülések kimuta-
tására is alkalmas. a csontos pyramis és az orrmel-
léküregrendszer csontos falának törései utat nyit-
nak a fertőzések számára a koponyaűr felé. 
jelenlétükre a szomszédos subarachnoidealis tér-
ben vagy a sinus cavernosusban elhelyezkedő lég-
buborékok hívhatják fel a figyelmet. a pyramistöré-
sek szinte minden esetben ráterjednek a canalis 
facialisra, tehát a képletet gondosan szemügyre kell 
venni, szükség esetén nagy felbontású képeken. 

Ha Mr-vizsgálatra kényszerülünk akut stádium-
ban, a csontsérüléseket nehéz lehet észrevenni, de 
a t2 képeken a jelmentes sávot vagy kontúrt meg-
szakító jelfokozott sáv, illetve a szomszédos lágyré-
szek érintettsége felhívhatja a figyelmet az elválto-
zásra.

az agyburkok sérülései 

Epiduralis haematoma (EDH). a dura matert int-
racranialisan az arteria meningea media és ágrend-
szere látja el. az arteria a foramen rotundumon lép 
be a koponyaűrbe, és epiduralisan fut fel a boltozat-
ra. elmozdulással is járó boltozati törés esetén az 
artéria megsérülhet, ami edH kialakulásával jár.

Mivel artériás vérzés hozza létre, az edH jelentős 
méretűre nőhet, kifejezetten komprimálja a szom-
szédos agyállományt, ezért jelentős akut tünetekkel 
jár. ct- és Mr-vizsgálatnál is rendszerint lencse 
alakú, térfoglaló, a friss vérrel azonos denzitású–
jelintenzitású elváltozást lehet látni. a szomszédos 
boltozaton az esetek 80–90 százalékában törésvo-
nal húzódik. a diagnózis biztos, ha Mr-vizsgálatnál 
az elemelt duralemez látható.

az edH az idővel változik, a felszívódásnak meg-
felelően csökken, majd megszűnik a térfoglaló 
hatás, illetve változik a denzitás/jelintenzitás, de 
újravérzés is bekövetkezhet. a nagyobb edH-kat 
idegsebészeti műtéttel eltávolítják.

Subduralis haematoma (SDH). rendszerint 
vénás sérülés következtében alakul ki. Mindenütt 
előfordul, ahol dura és subduralis vénák találhatók. 

Mivel a vérzés kisebb nyomású, az edH-val 
szemben inkább sarló vagy sáv alakú. törésvonal 
ritkán van a közelében.

Denzitás/jelintenzitás viszonyai változnak az 
idővel (de egyéb tényezők, pl. a hematokrit is befo-
lyásolják), és rendszerint a térfoglaló hatás is fokoza-
tosan csökken. Újravérzés itt is előfordulhat, olyan-
kor kifejezetten heterogén lehet a denzitás/jelin-
tenzitás. Speciális problémát jelent a ct-ben az izo-
denz kétoldali SdH. jele a frontalis szarvak mérsé-
kelt összenyomottsága és medialis diszlokációja 
(„nyuszifül” konfiguráció), valamint az, hogy az agy-
kéregnek látszó világosabb szürke sáv a szokottnál 
sokkal szélesebb. Mr-en rendszerint nem jelent 
problémát, a jelviszonyok egyértelműen különböz-
nek az agyállománytól.

differenciáldiagnosztikai probléma a krónikus 
SdH (hygroma) és az atrophia elkülönítése. idős 
embereknél, főleg ct-vizsgálatnál merülhet fel a 
probléma. a hygroma hipodenzitása azonban soha 
nem terjed be a sulcusokba, már csak azért sem, 
mert térfoglaló hatása miatt azok komprimáltak.

az SdH tokja kiterjedten meszesedhet, illetve 
kontrasztanyag-halmozást mutathat, ez differenci-
áldiagnosztikai jelként hasznosítható.

Subarachnoidealis vérzés, zsír, levegő. a 
subarachnoidealis vérzés az erek decelerációs sérü-
lése, a dura széléhez való ütődése vagy korábban 
kialakult aneurysma ruptúrája, illetve a kis állományi 
erek sérülése és a vérzés felszínre törése miatt jöhet 
létre. itt is megemlítjük a benignus perimesencep-
halicus Sav-t, amely általában kis mennyiségű és kli-
nikai jelentőségű, és feltételezetten vénás eredetű. 
a Sav képalkotó tüneteit lásd a vascularis kórképek 
c. részben.

Subarachonidealisan megjelenhet levegő (lásd 
a csontsérülésekről szóló részt) és zsír is. az utóbbi 
származhat csontsérülés kapcsán a csontvelőből 
vagy zsírszövet tartalmú daganat (lipoma, dermoid) 
megrepedéséből, ezért eredetét feltétlenül fel kell 
kutatni, ha nem látszik intracranialisan.

az agyállomány sérülései 

Diffúz axonális sérülés (DAI). a hirtelen sebes-
ségváltozások nyíróerőket hoznak létre az agy állo-
mányában, és az eltérő szerkezetű rétegek találko-
zásánál mikrosérülések keletkezhetnek. a vérzést 
ritkán és kis mennyiségben tartalmazó elváltozások 
elsősorban a szürke- és a fehérállomány határán, a 
corpus callosum hátsó területein és az agytörzsben 
alakulnak ki. 

cerebralis contusio. leggyakrabban a frontalis 
és temporalis lebenyek csúcsi, basalis és lateralis 

a felnőttkori központi idegrendszeri daganatok-
nak körülbelül harmada metastasis. gyakoriságuk a 
40. év felett nő. az eredetük leggyakrabban:
· tüdő,
· emlő,
· melanoma,
· gyomor-bélrendszer, urogenitális rendszer.

a metastasis az esetek 80 százalékában multip-
lex elváltozás. elsősorban a szürke-fehérállomány 
határán helyezkednek el, de a kamrai ependymát, a 
meninxeket és a koponyacsontokat is érinthetik. 

a metastasis ct-n általában hipodenz. körülötte 
változó kiterjedésű oedema látható. a térfoglaló 
hatás elsősorban az oedema mértékétől függ.

Mr-en általában alacsony t1 és magas t2 jelin-
tenzitás jellemzi, ugyanakkor a melanin és a vér 
bomlástermékei fokozott t1 jelintenzitást, a hemo-
sziderin és a mucinosus tartalom (emlőcarcinoma) 
alacsony t2 jelintenzitást okoznak. az oedema job-
ban észlelhető, csakúgy, mint a kontrasztanyag-hal-
mozás. 

a kontrasztanyag alkalmazásának rendkívül 
nagy a jelentősége a metastasisok kimutatásában, 
mert a kis elváltozások és a sokszor minimális oede-
ma könnyen elnézhetők. nem elég azt kimutatni, 
hogy van metastasis, azt is meg kell határozni, hogy 
kevés vagy sok van-e, mert egy-két metastasis ese-
tén különböző invazív beavatkozásokra is mód nyí-
lik átmeneti, illetve ritkán tartós eredménnyel. a 
kérdés megválaszolására bizonytalanság esetén 
kettős kontrasztanyag-mennyiség, illetve késlelte-
tett mérések is alkalmazhatók. 

az állományi metastasisok rendszerint homo-
gén vagy gyűrűszerű halmozást mutatnak.

ependymalis érintettség esetén diffúz vagy 
körülírt kontrasztanyag-halmozás, a paraventricula-
ris fehérállományban oedema látható.

a meningealis érintettség kimutatásában az Mr 
sokkal eredményesebb, mint a ct. diffúz vagy 
körülírt megvastagodás és kifejezett halmozás lát-
ható, a szomszédos agyállományban oedema lehet, 
a subarachnoidealis tér beszűkült. a folyamat a 
csontokra is ráterjedhet, ezt az Mr-en is észlelni 
lehet, bár a csontszerkezetet ct-n lehet jól látni.

a metastasisok differenciáldiagnosztikájában a 
diffúziós, perfúziós és Mr-spektroszkópiás vizsgálat 
szerepét már említettük. Szoliter metastasis és pri-
mer, infiltratív tumor elkülönítésében pl. segít, hogy 
az elváltozás körüli ödémás területben primer tumor 
esetén a tumorra jellemző görbét kaphatunk, míg 
metastasisnál az ödémára jellemző görbét.

a koponyatrauma következményei 
a radiológiában mindig fontos betegcsoportot 
képeztek a sérültek, a gépjárműforgalom növekedé-
se azonban rendkívül nagymértékben fokozza a 
radiológiai munkahelyek terhelését. a hagyományos 
röntgenvizsgálatok egy részét a modern módszerek 
sok területen felváltották, a traumatológia területén 
azonban még mindig jelentős szerepük van. 

amennyiben szabadon lehet választani a külön-
böző vizsgálóeljárások közül, az általános részben 
leírtaknak megfelelően akut koponyatrauma ese-
tén a ct a választandó módszer. a beteg minimális 
mozgatásával, nagyon gyorsan minden fontos 
információt meg lehet szerezni, beleértve a crani-
ospinalis átmenet esetleges sérülését.

Szubakut és krónikus stádiumban már az 
Mr-vizsgálatot kell előnyben részesíteni lehetőség 
szerint. kis méretű, de jelentős klinikai tünetekért 
felelős elváltozások (contusiós sérülés, kevés hemo-
siderin) a ct-képeken sokszor nem vagy bizonytala-
nul ábrázolódnak. 

a csontos koponya sérülései 

a szakma múltjában, a ct és az Mr megjelenése 
előtt a koponyatrauma diagnózisa a hagyományos 
röntgenfelvételeken alapult. ct-készülék hiányában 
ma is szükség lehet erre a módszerre. rendkívüli 
jelentősége van a felvételtechnikának a bonyolult 
csontstruktúrák elváltozásainak a kimutatásában. a 
kétirányú koponyafelvétel mellett a sérülés mecha-
nizmusától függően arctartású vagy hátsó scala 
(town, uffenorde) felvételeket kell készíteni. az os 
temporale sérülésének gyanúja esetén a Schüller-
felvétel szerint beállított oldalirányú koponyafelvé-
teleket érdemes készíteni, amelyeken a külső halló-
járat és a teljes mastoid jól ábrázolódik. impressziós 
koponyatörés gyanúja esetén tangenciális síkú fel-
vételekre is szükség lehet.

nagyon fontos, hogy koponyasérülés esetén 
mindig fokozottan fennáll a craniospinalis átmenet 
sérülésének a veszélye, ami az életet és a testi épsé-
get súlyosan veszélyeztető állapot. a kétirányú fel-
vételen gondosan meg kell tekinteni ezt a tájékot is, 
és az atlantodentalis távolság kiszélesedése, a dens 
szabálytalan állása vagy egyéb eltérés esetén ct 
hiányában részletes célzott felvételeket és rétegfel-
vételeket kell készíteni. 

Spirál vagy mutlideketoros ct-készüléken volu-
menmérést készítünk a craniospinalis átmenetről és 
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a liquorkeringés  
különleges problémái

a liquor cerebrospinalis az intracranialis tér három 
jelentős volumenű összetevőjének egyike. Ha az 
egyik összetevő, például az agyállomány különböző 
okokból és eloszlással megkevesbedik, azt egy 
másik összetevőnek pótolnia kell a gyakorlati szem-
pontból zárt koponyaűrben. a különböző agyi 
atrophiák problémájáról a demenciákról szóló sza-
kasz szól (lásd ott). 

a fejlődési rendellenességek is érinthetik a liqu-
ortereket. a kialakuló elváltozásokat lásd a megfele-
lő fejezetben.

ebben a részben magának a liquornak a terme-
lődésével és felszívódásával kapcsolatos rendelle-
nességeket tárgyaljuk. 

a liquoráramlás normális útja 

a liquort az oldalkamrákban elhelyezkedő plexus 
chorioideus bolyhai termelik. a folyadék a Monro-
foramenen át a iii. kamrába, onnan az aquaeductus 
cerebrin keresztül a iv. kamrába kerül. a iv. kamrá-
ból nagy része a foramen Magendie útján a cisterna 
magnába, majd a canalis spinalis dorsalis liquorteré-
be jut. kisebb mennyiség a kétoldali foramen 
luschka útján a pontocerebellaris cisternába kerül. 

a folyadék nagy része a canalis spinalis dorsalis 
részében lefelé, majd ventralisan felfelé áramlik. 
eljut a koponyaűrbe, a basalis cisternákba, majd 
elsősorban a kétoldali fossa Sylvii újtán kerül a pari-
etalis régióba. 

végül a Pacchioni-granuláció felszívja azt, és a 
sinus sagittalis superiorba, vagyis a véráramba jut-
tatja.

Problémát okozhatnak a fejlődési rendellenessé-
gek miatt kialakuló deformitások, a liquor túlterme-
lődése, a keringési út szűkülete vagy elzáródása, a 
gátolt felszívódás, illetve a liquor rendellenesen kis 
mennyisége, például elszivárgás miatt.

Fejlődési rendellenességek és 
variációk 

nagy részüket az agyi fejlődési rendellenességek 
fejezetében tárgyaltuk, itt néhány jól ábrázolódó, 

bár nagyrészt csekély klinikai jelentőségű eltérés 
szerepel.

Cavum septi pellucidi, cavum Vergae, cavum 
velum interpostitum. a két oldalkamrát virtuális 
rést alkotó kettős lemez, a septum pellucidum 
választja el. Újszülöttkorban keskeny rés teljesen 
szabályos. később a két lemez közötti üreg záródik. 
Ha fennmarad, a ct- és Mr-képeken jól látható, kli-
nikai jelentősége azonban valószínűleg nincs. 

időnként feszülő jelleggel domborodnak a falai. 
az ilyen cysta septi pellucidi jelenlétének egyes 
szerzők a fejfájással kapcsolatban tulajdonítanak 
jelentőséget.

a cavum vergae a cavum septi pellucidi folyta-
tása a két fornix között. jelentősége szintén csekély. 

a cavum velum interpositum a iii. kamra hátsó 
recessusa felé domborodik a fornix és a vena cereb-
ri interna között. klinikai jelentősége szintén kérdé-
ses

Colpocephalia. az oldalkamrák cella media 
hátsó területei és a trigonumok izoláltan tágabbak. 
corpus callosum fejlődési zavarban, illetve perina-
talis hipoxiás károsodás esetén figyelhető meg, 
jelenlétében keresni kell a komolyabb fejlődési 
vagy hipoxiás állományi rendellenességet. 

Egyéb fejlődési rendellenességek. ide tarto-
zik például a súlyos alobaris holoprosencephaliálá-
nál tapasztalható egy üregű kamra (lásd ott), vagy a 
dandy–Walker-kontinuum iv. kamra deformitásai 
(lásd ott).

liquortúltermelés 

túltermelés rendkívül ritkán, szinte csak plexus 
papilloma vagy carcinoma, esetleg intraventricula-
ris meningeoma esetében fordul elő, olyankor az 
oldalkamra tágulata figyelhető meg, mert a Monro-
foramen nem képes átereszteni a megnövekedett 
liquor mennyiséget. a kijutott liquor eláramlása és 
felszívódása már rendben folyik.

obstructiv hydrocephalus 

a liquorkeringés útjában bárhol támadhat akadály a 
kamrarendszeren belül. leggyakrabban természe-
tesen az eleve szűkös járatoknál (Monro-foramen, 
aquaeductus cerebri) jön létre az akadály. 

az obstructio helyére jellemzően alakul ki a 
megfelelő kamrarészletek tágulata: egyik oldali 
Monro-obstructio esetén az adott oldalkamra tágul 

részében a szürkeállományt érintő elváltozások. a 
szürkeállományi érintettség miatt a vérzések is gya-
koriak. Paradox módon a tünetek szempontjából 
kisebb a jelentőségük, mint a dai-nak, ha nem 
nagy, térfoglaló vérzéses elváltozásokról van szó. Ha 
észleljük, mindig ellenőrizni kell a velük átellenes 
agyterületeket is – az ún. contre coup (ellenhatás) 
mechanizmus szerint agysérülés létrejöhet a trau-
más erőbehatás szomszédságában, de azzal ellen-
tétes oldalon is, amikor az erőhatás az agyat a kopo-
nya ellenoldali falához löki.

törzsdúci sérülések. ritkán előforduló vérzéses 
elváltozások, amelyek a szürkeállományi magvak-
ban alakulnak ki. nagyon rossz prognózist jelente-
nek, főleg, ha több van belőlük.

agytörzsi sérülések. lehetnek primerek: a dai-
nak megfelelő megjelenésűek, általában csak 
Mr-rel láthatók, mindig supratentorialis fehérállo-
mányi és callosum dai-kkal járnak. döntően a pons 
és a mesencaphalon dorsalis részét érintik.

a szekunder elváltozások hipoxia–ischaemia 
vagy kompresszió miatt alakulnak ki. túlélési esélye 
úgyszólván csak az utóbbi csoportnak van. a nyúlt-
velő ritkán károsodik, elsősorban a pons és a mesen-
cephalon ventralis területén láthatók ischaemiás 
vagy vérzéses elváltozások (Duret-haematoma). 
kialakulásukban az agyállomány kompressziója 
mellett a tentorium erekre gyakorolt hatásának is 
szerepet tulajdonítanak. 

érsérülések 

Sokkal ritkábbnak gondolták korábban, mint ameny-
nyit a modern képalkotó eszközökkel, különösen az 
Mr-rel fel lehet fedezni. 

Artériák. a nagyobb intracranialis artériák teljes 
szakadása ritkán fordul elő. viszonylag gyakori azon-
ban, és a traumás Mr-vizsgálatok terjedésével mind 
többször lehet látni az artériák falában kialakuló, 
áramlási zavart okozó dissectiót, leggyakrabban a 
nagy artériák koponyaűrbe való belépés előtti sza-
kaszán. 

a dissectio a ct-vizsgálattal általában nem fedez-
hető fel közvetlenül, de látszik az artériával szom-
szédos csontos koponyaalapi képlet törése–repe-
dése. kontrasztanyagos ct-vizsgálattal esetleg ki 
lehet mutatni a kontrasztanyagnál alacsonyabb 
denzitású, a lument összenyomó intramuralis 
vérömlenyt, rendszerint azonban a közeli csontos 

képletek okozta műtermékek megakadályozzák a 
megfelelő leképezést. a ct-angiográfia megbízha-
tóan mutatja az elváltozást.

a jó minőségű, megfelelően vékony és nagy fel-
bontású Mr-képeken az intramuralis haematoma 
ábrázolható. láthatók a dissectio okozta áramlási 
zavar agyállományban kialakult következményei, és 
Mr-angiográfia is végezhető, ahol a lumenszűkület 
közvetlenül látható.

Vénák. kisebb vénák elszakadhatnak törés miatt 
vagy decelerációs mechanizmussal, hiszen a sub-
duralis haematoma kialakulásának is ez az alapja. 

nagyon fontos elváltozás a boltozati törések 
ráterjedése a duralis sinusok valamelyikére. 
életveszélyes vérzés lehet ennek a következménye. 
a ct-vizsgálattal kimutatott, a sinus vetületén átha-
ladó boltozati törés, illetve szokatlanul kiterjedt 
subduralis vérzés esetén vékony rétegű kontraszt-
anyagos ct-vizsgálat vagy Mr-vizsgálat is szüksé-
ges a sinus-sérülés kimutatásra.

idegentestek 

a koponyasérüléseknek nem gyakori velejárója, 
hogy idegentest jut a szervezetbe. kizárni azonban 
nem lehet, és bizonyos körülmények növelik a való-
színűségét (pl. fém- vagy famegmunkálás során 
elszenvedett sérülés), vagy bizonyossá teszik (lőtt 
fejseb kimeneti nyílás nélkül).

a fém idegentest lehetősége is aláhúzza a ct 
mint első vizsgálat létjogosultságát: súlyos követ-
kezményekkel járhat, ha a beteg mágnesezhető 
fém idegentesttel a fejében kerül az Mr-készülékbe. 

az idegentest jelenléte vagy távozása mellett a 
radiológusnak arra a kérdésre is válaszolnia kell, 
hogy az áthatolása milyen következményekkel járt, 
milyen intracranialis képletek érintettek, másodla-
gos elváltozásnak (pl. sinus- vagy artériasérülés 
miatt kialakuló haematoma) van-e veszélye. 

az idegentest anyagi minősége is okozhat prob-
lémát: a fém például jól látható a ct-képeken, a fa 
és az üveg viszont kérdéses megjelenésű. 

ritkán előfordul, hogy vizsgálattechnikai problé-
ma merül fel: például egy nagy méretű, a koponyát 
részben penetráló idegentest miatt (flex pengéje, 
balta) a beteg koponyája nehezen pozícionálható a 
készülékben, ugyanakkor az idegentest sem moz-
dítható a vérzés veszélye miatt. ilyenkor leleményes 
megoldásokra van szükség.
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Intraduralis lipoma, epidermoid, dermoid. 
jellegzetes képi megjelenésű daganatok, amelyek 
jelentőségét részben a lehorgonyzott gerincve-
lő-szindróma kialakulása, részben a térfoglaló hatás 
miatt kialakuló cauda-szindróma adja. a ct- és 
Mr-vizsgálat képei alapján differenciálhatók: a lipo-
ma tiszta zsírszövetre jellemző jelintenzitású, a der-
moid hasonló megjelenésű, de kifejezetten inho-
mogén, mert bőrfüggelékeket tartalmazhat, míg az 
epidermoid cystás megjelenésű, de a liquornál 
magasabb jelintenzitású, diffúziós képeken pedig 
egyértelmű kóros gátlást mutat.

chiari-ii malformáció. a malformáció lényegét a 
koponyafejlődési rendellenességeknél ismertettük. 
itt csak megismételjük, hogy a két régiót érintő 
rendellenesség miatt az egyik helyen tapasztalt 
elváltozás esetén a másik régiót is feltétlenül meg 
kell vizsgálni.

a szekunder neuruláció és 
retrogresszív differenciálódás zavarai 

lényege a gerincvelői canalis centralis és a conus 
medullaris kialakulása, ami szövetterületek degene-
rációjával és felszívódásával jár. 

zavara esetén a legjelentősebb eltéréseket az 
alábbiakban ismertetjük.

Sacrococcygealis teratomák. lásd a dagana-
tokról szóló fejezetben.

Elülső vagy lateralis meningocele. ezeknél az 
elváltozásoknál mindig gondolni kell a neurofibro-
matosis, illetve egyes kötőszöveti betegségek lehe-
tőségére.

Caudalis regressiós szindrómák. az utóbbiak 
a sacrum és/vagy az alsó lumbalis csigolyák teljes 
vagy részleges hiányával, illetve a conus fejlődési 
zavarával járnak. az utóbbit az jelzi, hogy a szokásos 
kúp alak helyett a conus ék alakban végződik. 
Súlyos klinika állapotot hoznak létre.

a notochord fejlődési zavarai 

a csoportba a gerincvelő korai fejlődését indukáló 
gerinchúr okozta zavarok tartoznak. 

az ekto- és endoderma kórosan fennmaradó 
összeköttetése miatt dorsalis entericus fistula vagy 
neuroentericus cysta alakulhat ki, ezek jelentősége 
hasonló a dermalis sinuséhoz: összeköttetést (és 
fertőzési útvonalat) teremtenek a bélrendszer és a 
gerincűr között.

a diastematomyelia és diplomyelia a hasadt noto-
chord miatt jön létre: rövidebb-hosszabb szakaszon 
két fél gerincvelő található közös vagy külön dura-
zsákban. a képalkotásnak fontos szerepe, hogy 
kimutassa: van-e a két gerincvelő fél között kötő-
szöveti vagy csontos septum, amely a gerincvelő 
szabad mozgását megakadályozza, mert az prog-
resszív neurológiai tünetek kialakulását okozhatja. a 
gyanús terület kiegészítő nagy felbontású 
ct-vizsgálatára lehet szükség az Mr-vizsgálat után.

a durazsák fejlődési zavarai 

önmagukban rendszerint nem nagy klinikai jelen-
tőségű elváltozások, de felhívhatják a figyelmet más 
elváltozások lehetőségére. 

Megacauda. a durazsák a gerinccsatornával 
együtt szokatlanul tág, a csigolyatestek hátsó kon-
túrja kimélyült. önmagában nincs nagy jelentősége, 
de előfordulhat neurofibromatosisban, illetve kötő-
szöveti betegségekben (Marfan, ehlers–danlos).

Lateralis meningocele. Főleg thoracalisan, rit-
kábban lumbalisan fordul elő, rendszerint nagy 
számban. Hátterében az előző pontban felsorolt 
betegségek lehetnek.

Tarlov-cysta, gyökdiverticulum. elsősorban a 
lumbosacralis régióban látható, alapvetően ártal-
matlan elváltozások, amelyek azonban igen nagyra 
nőhetnek és a szomszédos csontos részleteket ero-
dálhatják. gyöki kompressziót nem okoznak. 

Csontos fejlődési zavarok 

ezeknél az elváltozásoknál a hagyományos rönt-
genfelvételeknek nagy lehet a jelentősége. Hosszú 
szakaszokról lehet információt nyerni, görbületeket 
pontosan megmérni, rövidüléseket érzékelni. 
Funkcionális vizsgálatokat is elsősorban hagyomá-
nyos röntgen módszerekkel lehet végezni. 

itt is érvényesül a szabály, hogy a fejlődési rend-
ellenességek gyakran járnak együtt, vagyis a cson-
tos elváltozásokhoz gyakran társul a szalagrendszer, 
a porckorongok, illetve a gerincűr tartalmának fejlő-
dési zavara. ebből következik, hogy ha a hagyomá-
nyos röntgenfelvételeken csontos fejlődési zavarra 
derül fény, általában tovább kell lépni más vizsgáló-
módszerrel, elsősorban Mr-rel.

az Mr-vizsgálattal kapcsolatban általánosság-
ban is említettük, hogy a többsíkú leképezés lehe-
tőségét ki kell használni. a gerincvizsgálatokkal 

ki, az aquaeductus elzáródása vagy szűkület miatt 
mindkét oldalkamra és a iii. kamra tágulatát figyel-
hetjük meg. intraventricularis cysta vagy tumor bár-
hol lehet, például a trigonum tájékon, amikor a 
temporalis és/vagy occipitalis szarv izolált tágulata 
észlelhető. 

külön említést érdemel az egyébként szövettani 
szempontból benignus, jellegzetes megjelenésű 
colloid cysta, amely a Monro-foramenek elzárása 
révén hirtelen súlyos intraventricularis nyomásfoko-
zódást és akár hirtelen halált is okozhat.

a jellegzetes eloszlású kamratágulat a 
ct-vizsgálat képein is jól észlelhető. ugyanakkor az 
obstructiót okozó, sokszor igen kis méretű elválto-
zás Mr-vizsgálattal található meg sikerrel. a meg-
felelő tájék vékony rétegű, nagy felbontású képeire, 
illetve kontrasztanyag alkalmazására van szükség. 

liquor-hipotenziós szindróma 

az esetek egy részében sikerül a kórtörténetből 
kideríteni azt a traumát vagy orvosi beavatkozást, 
ami az agyhártyák sérülésével megteremtette a 
liquor elszivárgásának és a szindróma kialakulásá-
nak a lehetőségét. 

Súlyos és visszatérő, kezelésre alig reagáló, a 
beteg fektetésére javuló fejfájás és neurológiai 
tünetek hívhatják fel a figyelmet a szindróma lehe-
tőségére.

a liquornyomás csökkenése miatt a kamrák rés-
szerűen beszűkülhetnek. az agytörzs és a cerebel-
lum lesüllyed a hátsó scalában, az aquaeductus iii. 
kamrai szájadéka mélyebbre kerül. a nyomáscsök-
kenés miatt subduralis effusiók alakulhatnak ki, a 
dura pedig kontrasztanyag-halmozással reagál a 
mechanikai ingerre, ami a boltozaton, illetve a cra-
niospinalis átmenetben is megjelenhet. 

a teljes gerinc vizsgálatával meg kell kísérelni a 
kicsorgás helyének a kimutatását.

idiopathiás intracranialis hipertenzió 
(pseudotumor cerebri) 

ebben a betegségben az intracranialis nyomásfoko-
zódás tüneteinek (fejfájás, papillaödéma, látászavar, 
diplopia) hátterében semmilyen nyomásfokozódást 
okozó elváltozás (tumor, sinus thrombosis) nem 
észlelhető. ugyanakkor képi jellegzetességei a kes-
keny „réskamrák”, a részleges üres sella, a nervus 
opticusok körüli arachnoidealis tér kiszélesedése, a 

szemgolyók hátsó kontúrjának bedomborodása, a 
látóidegfő kontrasztanyag-halmozása. a kórkép fel-
ismerése azért fontos, mert fennállása esetén prog-
resszív látásromlás, végül látásvesztés alakulhat ki.

gerincfejlődési rendellenességek 

a primer neuruláció zavarai 

a fejezetnek nem lehet célja a fejlődéstan részletes 
ismertetése, ezért csak egy-egy mondatban uta-
lunk az adott fejlődési lépés lényegére.

a primer neuruláció során a központi idegrend-
szer előalakja, a velőlemez velőcsővé alakul, miköz-
ben elválik a kültakarót alkotó ectoderma lemeztől, 
és létrejönnek a gerinc csontos és izomképleteinek 
az előtelepei.

a folyamat zavarának jellegzetes következmé-
nye, hogy a bőr és az idegszövet nem válik el töké-
letesen egymástól, és a kóros területen mesenchy-
ma eredetű szöveti eltérések is kialakulnak. 

Dermalis sinus tractus. a defektus enyhe for-
mája, a kültakarót (és a külvilágot) a gerinccsatorná-
val köti össze. jelentőségét az adja, hogy a fertőzé-
sek számára utat ad a gerincűr felé. kimutatására 
hagyományos radiológiai vagy ct-fistulográfia mel-
lett az Mr-vizsgálat alkalmas. a subcutan szövetek-
ben futó kóros köteg t2 és t1 képeken megfelelő 
ablakolás mellett láthatóvá tehető, Stir képeken 
esetleg még jobban észlelhető. a bőrön a szájadék 
helyét rendszerint behúzódás jelzi. klinikai tünetek 
esetén a fertőzés igazolására kontrasztanyag alkal-
mazására van szükség. 

Meningocele és változatai. a defektus cele 
(folyadékkal telt üreg) kialakulásával jár, amely tar-
talmától függően lehet meningocele (csak agybur-
kok és liquor), myelocele (agyburkok, liquor és ideg-
szövet), illetve lipomyelomeningocele (az előbbiek 
mellett kóros zsírszövet). 

az elváltozás csigolyaív-záródási zavarral jár. a 
kóros szövettömegben (idegszöveti telep vagy pla-
kód, illetve zsírszövet) a filum terminale rögzül, emi-
att a gerincvelő nem tudja a gerinc növekedését 
követni, egyre jobban kifeszül. ez a lehorgonyzott 
gerincvelő, bevett angolszász kifejezéssel tethered 
cord szindróma. a növekedés folyamán súlyosbodó 
neurológiai tünetekkel jár, műtéti megoldására 
lehet szükség, amihez a cele tartalmát, a filum ter-
minale pontos helyzetét nagyon részletesen kell 
elemezni.
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a spondylolisthesis mértékét az alsó csigolya-
test szélességehez képet mért elcsúszás alapján 
fokozatban szokás megadni: 0–25% között i., 
25–50% között ii., 50–75% között iii., afölött iv. fokú 
anterolisthesisről beszélünk. nagyon súlyos eset-
ben teljes luxatio (spondylptosis) alakul ki.

a lysis jelenlétének és a listhesis mértékének 
kimutatására alkalmasak a hagyományos röntgen-
felvételek (2 irány és összehasonlító dittmar-
felvételek). a következményes instabilitást is vizs-
gálhatjuk funkcionális felvételek vagy átvilágítás 
segítségével. 

az elváltozás csontos viszonyainak részletesebb 
elemzéséhez további segítséget nyújt a vékony 
rétegű ct-vizsgálat szagittális rekonstrukciókkal. 

a lysist az Mr-képeken nehezebb észlelni, mert 
a finom csontos részletek nem ítélhetők meg jól. 
következményeit azonban nagyon jól értékelhet-
jük: 
· jelentős mértékű elcsúszás esetén a canalis spi-

nalis beszűkül,
· a porckorong a fokozott mechanikai igénybevé-

tel (instabilitás) miatt degenerálódik,
· a zárólemezek környezetében oedema, majd zsí-

ros-kötőszövetes átépülés, végül sclerosis jelei 
láthatók,

· a legfontosabb rendszerint az, hogy a foramen-
ben a kilépő gyök az előrecsúszott isthmus-csonk 
és a porckorong között mintegy csapdába esik, 
és kompresszió alá kerül.

Primer,fejlődésieredetűcsontoscanalis
spinalis szűkűlet 

a gerinccsatorna a koponyához hasonlóan olyan 
viszonylag szűk, szilárd falakkal övezett zárt tér, ahol 
az összetevők mennyiségének megváltozása vagy 
idegen terime megjelenése a normális képletek 
károsodásához vezethet. 

a térfoglaló képletek megjelenése még súlyo-
sabb következményekkel jár, ha a csatorna eleve 
szűkebb. ez következik be a primer canalis spinalis 
stenosis eseteiben. 

a csontos gerinccsatorna szűkülete fejlődési ala-
pon elsősorban a pediculusok rövidülése miatt jön 
létre. a lumbalis szakaszon a szűkületet a 11,5 
mm-nél kisebb szagittális átmérő vagy a 1,5 cm2-nél 
kisebb harántmetszeti terület jelzi.

ritkán a recessus lateralis vagy a foramen terüle-
tén is megfigyelhető fejlődési eredetű szűkület, 

olyankor a kisízület fejlődési eredetű deformitása 
miatt.

a stenosisok mértékének meghatározásához a 
szagittális és axiális síkban is meg kell ítélni a csator-
nákat, ennek megfelelően a ct- és az Mr-vizsgálat 
az ideális eszköz.

gyulladásos folyamatok 

a gerincoszlop érellátása okozza, hogy a gyulladá-
sos gerincfolyamatok bizonyos törvényszerűsége-
ket követnek.

gyermekkorban a csigolyák és a porckorongok 
is bőséges artériás ellátást kapnak, így bármelyik 
közvetlenül fertőződhet. ugyanakkor a gazdag érel-
látás és anasztomózisok miatt a szeptikus embolus 
fennakadása után kisebb infarctus jön létre, és a 
gyulladás kialakulásának kisebb az esélye. 

Felnőttkorban a porckorongok közvetlen artéri-
ás ellátással nem rendelkeznek, így közvetlenül 
nem is fertőződhetnek, ugyanakkor a gyógyulási 
folyamat is nehezebb. a csigolyatesteket ellátó 
artériák végartériák, így a szeptikus embolus fenn-
akadása után nagyobb szeptikus infarctus alakul ki, 
és a fertőzéses folyamat is megindul, majd visszafe-
lé haladva terjed.

elsősorban hematogén, artériás úton alakul ki a 
spondylodiscitis, sokkal ritkább, hogy a környező 
szervek (bőr, pharynx, mellkasi szervek) gyulladása 
közvetlenül terjedjen a gerincoszlopra. 

a gerincoszlop gyulladásos folyamatai 

Bakteriálisspondylitis,spondylodiscitis

Hagyományos röntgenfelvételek. viszonylag 
későn, 2–8 héttel a tünetek kezdete után alakulnak 
ki a radiológiai elváltozások: a csontszerkezet elmo-
sódása, a zárólemezek és a kontúrok elmosódása 
vagy megszűnése, lágyrészduzzanat, az interver-
tebralis rés szűkülete. Súlyos esetben a csigolya 
destrukciója látható.

CT. a röntgenfelvételeken is látott csontelválto-
zások mellett lágyrészduzzanat, paravertebralis és 
epiduralis terjedés, kontrasztanyag-halmozás ész-
lelhető. a csigolyadeformitások elemzésében a 
rekonstrukciós képeknek fontos szerepe van. 

kapcsolatban ez különösen igaz, fejlődési rendelle-
nességek esetében pedig elengedhetetlen, hogy 
mindhárom fősíkban ábrázoljuk a gerincet. ennek 
az az oka, hogy a szegmentációs zavarokat a szagit-
tális és koronális síkok együttes értékelésével lehet 
csak megfelelően értékelni (figyelembe véve a sco-
liosist is), míg az elváltozásoknak a gerinccsatorna 
elemeire, különösen az idegi elemekre gyakorolt 
hatását az axiális síkban lehet legpontosabban 
megítélni.

a szokásos t2 és t1 szekvenciák mellett fejlődé-
si rendellenességek esetében is fontos a Stir vagy 
egyéb zsírelnyomásos szekvencia (lipomák, egyéb 
nagy zsírtartalmú elemek differenciáldiagnosztiká-
ja), a szalagrendszer értékelésére pedig a vékony 
rétegű, nagy felbontású protondenzitású képek 
alkalmasak.

A craniospinalis átmenet fejlődési zavarai 

komplex csontos-szalagos rendszerről van szó, 
ennek megfelelően bonyolult fejlődési zavarok jö-
hetnek létre.

a legfontosabbak a congenitalis blokkok: az 
atlas massa lateralisa és a condylus occipitalis, illet-
ve az atlas és a c-ii. közötti kisízület közötti blokk 
csökkenti a koponya mozgásterjedelmét.

a dens fejlődési zavarai közül a különálló dens-
csúcs (ossiculum terminale Bergmanni) rendszerint 
klinikai szempontból nem jelentős, a külön fejlő-
dött dens (os odontoideum) azonban craniospinalis 
instabilitás kialakulásához vezethet, melynek kimu-
tatására funkcionális vizsgálatokra van szükség.

az ívzáródási zavaroknak kisebb a jelentősége.

Klippel–Feil-szindrómaésegyéb
szegmentációs zavarok 

a csigolyák előtelepei a fejlődés folyamán nem 
megfelelő sorrendben és terjedelemben csonto-
sodnak össze. az eredmény igen változatos blokk-
csigolya-sorozat, következményes tartási rendelle-
nességek (scolisosis, kyphosis), illetve a porckoron-
gok deformitása. 

a szegmentációs zavarok nehézséget okoznak a 
szegmentumok meghatározásában. Sokszor csak a 
teljes gerincet ábrázoló jó minőségű röntgen- vagy 
Mr-felvételeken elvégzett számolás segít.

a lumbosacralis régióban viszonylag gyakori az 
l-v. csigolya részleges sacralisatiója vagy az S-i. lum-

balisatiója. a rendellenesség sajátos formája a 
Bertolotti-szindróma: a csigolya egyik oldalon massa 
lateralisával összenő a sacrummal, a másik oldalon 
viszont terjedelmes processus transversusa van, 
amely álízületet képez a sacrum massa lateralisával. 
az álízület arthroticus lehet és panaszokat okozhat.

a blokkcsigolyák más elváltozással, például cra-
niospinalis átmenteni rendellenességekkel vagy a 
lapocka magas állásával (scapula alata, Sprengel-
deformitás) is járhatnak.

Scoliosis 

csigolyafejlődési rendellenességek (blokkcsigolya, 
ékcsigolya, pillangócsigolya) szolgálhatnak alapjául, 
de kialakulhat csigolyatest-károsodás (pl. gyulladás, 
tumor vagy osteoporosis miatti összeroppanás), 
illetve az izomrendszer rendellenes tónusa miatt is.

a neuroradiológia feladata elsődlegesen a sco-
liosis tényének és mértékének a megállapítása, 
amelyhez a röntgenfelvételeken pontos méréseket 
lehet végezni. a második feladat, hogy megállapít-
suk: csigolyafejlődési zavar vagy egyéb elváltozás 
áll-e a háttérben. a harmadik feladat a terápiás terv 
felállításának elengedhetetlen része: meg kell álla-
pítani, hogy nincs-e olyan elváltozás (pl diastema-
tomyeliát kísérő csontos vagy kötőszövetes sep-
tum), amely a scolioticus görbület kiegyenesedése-
kor megakadályozza a gerincvelő felfelé vándorlá-
sát, és ezáltal súlyos neurológiai tünetek kialakulá-
sához vezet. Mr-, esetleg kiegészítő ct-vizsgálatra 
van szükség.

Spondylolysis,spondylolisthesis

a spondylolysis leggyakrabban az alsó lumbalis 
szakaszon, az l-v., l-iv. és l-iii. csigolyákon fordul elő. 
lényege, hogy a csigolya ívének eleve leggyen-
gébb területe, a pars interarticularis hiányzik. 

az elváltozás az eseteknek csak egy részében 
fejlődési eredetű, máskor sorozatos mechanikai tra-
uma okozza az ív átszakadását. 

a spondylolysishez változó súlyosságú spondy-
lolisthesis társul: a csigolya a processus articularis 
inferiorokat és az ívet hátrahagyva előrecsúszik az 
alatta elhelyezkedő csigolyán. listhesis degeneratív 
kisízületi elváltozások talaján is létrejöhet (lásd ott). 
az értékeléskor fontos, hogy mindig a felső csigolya 
csúszik el az alatta lévőn (pl. az l.v.-S.i. segmentum-
ban az l.v. csigolya 5 mm-nyit előrecsúszott).
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Spondylitis ankylopoietica és egyéb serone-
gativ spondyloarthropathiák. az SPa mellett 
ebbe a csoporba sorolható hasonló képi megjele-
nése alapján pl. a psoriasis, illetve egyes enteropat-
hiák (reiter-szindróma) okozta gerinc és Si ízület 
érintettség. 

a kórképek legjellemzőbb elváltozása a sacroi-
leitis, SPa esetén rendszerint szimmetrikusan, a 
többi kórképben aszimmetrikusan, amit megbízha-
tóan ct- és Mr-vizsgálattal lehet kimutatni. a corti-
calis erosiók mellett a csontvelő ödémája, sub-
chondralis cystaképződés, a résben folyadék felsza-
porodás, majd résszűkület és végső esetben teljes 
ankylosis alakul ki.

emellett megfigyelhető a gerinc ízületeinek az 
erosioja, subchondralis sclerosisa és ankylosisa, a 
szalagrendszer ödémája és kontrasztanyag-halmo-
zása (esthesiopathia), a ligamentum longitudinale 
anterior hypertrophiája és meszesedése. Syndes-
mophyták alakulnak ki, a csigolyaperemek szom-
szédságában kezdetben ödémás és kontrasztanya-
got halmozó, később zsírosan–scleroticusan dege-
nerált elváltozások (Romanus-lézió), a zárólemeze-
ken hasonló környezetű beroppanások (Andersson-
lézió) észlelhetők, majd a porckorong destrukciója 
teljes szegmentális ankylosishoz vezethet.

ritkán ebben a kórképben is előfordul a cranios-
pinalis átmenet érintettsége instabilitással.

Epiduralis tályog 

a sebészeti-aneszteziológiai beavatkozások mellett 
különböző, az immunrendszert gyengítő betegsé-
gek is elősegítik az epidurális tályog kialakulását. 
rendszerint spondylodiscititsszel vagy egyéb spi-
nális elemek gyulladásával jár együtt. esetenként 
igen hosszú szakaszra terjed ki.

az Mr a legalkalmasabb módszer a folyamat 
kiterjedésének, illetve a gerincvelőre kifejtett komp-
ressziós hatásnak a megítélésére. előnyös a sötét 
liquoros mérés (protondenzitás vagy Flair), és 
elengedhetetlen a kontrasztanyagos mérés három 
síkban. 

arachnitis 

a myelographia korában a cauda-rostok jellegzete-
sen szabálytalan lefutása, összecsapzódása, súlyos 
esetekben kifejezett gyöktasak- és durazsák-defor-
mitások voltak megfigyelhetők.

jó minőségű ct-vizsgálatnál és különösen az 
Mr erősen t2 súlyozott képein a gyökök összecsap-
zódása, a durazsák és a gyöktasakok deformitása 
szintén jól látható. a kontrasztanyag-halmozás vál-
tozó, nem mindig nyújt segítséget.

intraduralis, intramedullaris tályog 

nagyon ritkán előforduló kórképek, amelyek szinte 
kizárólag Mr-rel diagnosztizálhatók mai körülmé-
nyek között. a térfoglaló elváltozások elhelyezkedé-
se és marginális kontrasztanyag-halmozása valószí-
nűsíti a diagnózist, bár egyéb lehetőségek is felme-
rülnek (intramedullaris tumor stb.).

Radiculitis, myelitis 

Guillain–Barré-szindróma. Súlyos, rendszerint 
szimmetrikus bénulásos tüneteket okoz. Szerzett 
polyneuropathia, ami Mr-vizsgálatnál elsősorban a 
ventralis, időnként a dorsalis gerincvelői ideggyö-
kök megvastagodásában és kontrasztanyag-hal-
mozásában nyilvánul meg. Mr-vizsgálatra rendsze-
rint egyéb okok kizárására kerül sor, mert a klinikai 
és laboradatok a döntőek a diagnózis felállításában.

Myelitis transversa acuta. Hirtelen kialakuló, a 
tünetek alapján a gerincvelő teljes szélességét érin-
tő bántalom. aspecifikus elnevezés, hiszen az érin-
tettség hátterében fertőzések, sclerosis multiplex 
és egyéb gyulladásos kórképek, autoimmun kórké-
pek, vascularis betegségek és paraneoplasia is áll-
hat.

az Mr a megfelelő diagnosztikus módszer, de 
éppen olyan aspecifikus, mint ahány oka lehet a 
betegségnek. rendszerint nem lehet egyebet 
tapasztalni, mint kisebb-nagyobb mértékben tér-
foglaló, t2-n jelfokozott eltérést változó terjedelem-
ben. akut stádiumban kontrasztanyag-halmozás 
rendszerint megfigyelhető. a vizsgálat eredménye 
rendszerint csupán az egyéb, operálandó elváltozá-
sok kizárása, míg a diagnózis tisztázása a klinikai és 
a laboratóriumi adatokra marad.

itt is megemlítjük, hogy ha a myelitis 3-nál több 
gerincvelői segmentumra terjed ki, a differenciáldi-
agnosztikai lehetőségek között szerepelnie kell a 
neuromyelitis opticanak (Devic-betegség).

Myelitis kórokozók miatt. Specifikus elválto-
zás nem látható. duzzanat, t1 és t2 jelváltozás 
figyelhető meg, melyhez változó mértékű kont-
rasztanyag-halmozás társul.

MR. az Mr jelek késve jelennek meg, és hasonló 
késéssel tűnnek el a spondylodiscitis által érintett 
területről. 

t1 súlyozott képeken inhomogén jelcsökkenés, 
t2-n és Stir képen jelfokozódás figyelhető meg a 
csigolyában, elsősorban valamelyik zárólemez kör-
nyezetében. a porckorongban is fokozott jel látszik 
t2-n, miközben eltűnik a középső alacsony jelű sáv. 
kontrasztanyag adása után határozott halmozás 
látszik a csigolyában és a porckorongban is. a para-
vertebralis és epiduralis terjedés a kontrasztanya-
gos képeken ítélhető meg jól. Ha körülírt elváltozás-
ban kifejezett perifériás halmozás jelentkezik, tályog 
gyanúját lehet felvetni. 

gyógyuláskor a csigolya t1 jele a zsíros csontve-
lő megjelenésének és az oedema eltűnésének 
megfelelően visszatér a normális szintre. a porcrés 
kifejezetten beszűkül vagy eltűnik, t2 jele alacsony. 
a zárólemezek környezetében Stir képeken sem 
látható már oedemára jellemző jelfokozódás. 

Arthritis 

a spondylodiscitis ráterjedhet a szomszédos ívre és 
ízületi nyúlványokra. a kisízületek önálló bakteriális 
gyulladása ritka. 

röntgenfelvételeken különösen nehéz a kis 
struktúrák elváltozásait észlelni. 

ct-vizsgálattal a corticalis kontúrok és a lig. fla-
vum rajzolatának elmosódottsága, illetve a környe-
ző lágyrészek duzzanata figyelhető meg. 

Mr-vizsgálattal a corticalis határok egyenetlen-
sége mellett az ízületi rés kiszélesedése, folyadék-
szaporulat, az oedemára jellemző jelintenzitás vál-
tozások, illetve kontrasztanyag-halmozás látható. 
az Mr sokkal érzékenyebb, és hamarabb ad jelt, 
mint a ct.

Tuberkulózis 

a betegség tüdőt érintő formájának a terjedése 
tapasztalható a lakosság körében, ami a vertebralis 
forma előfordulását is növeli. lappangó betegség-
ről van szó drámai tünetek nélkül, ezért a gerinc 
érintettsége is viszonylag sokáig rejtve maradhat.

jellegzetességei: 
· leggyakoribb az alsó háti szakaszon, 
· a csigolyatest elülső-alsó részén indul,
· subligamentarisan átterjedhet a szomszédos csi-

golyákra,

· súlyos csigolyatest-destrukciót okoz, 
· emiatt gyakori a gerincdeformitás, 
· nem ritka a hátsó elemekre való terjedés, 
· időnként kikerüli a porckorongot, 
· gyakran okoz epiduralis és paravertebralis terje-

dést és ún. hideg tályogot,
· a halmozás kifejezetten marginális jellegű.

Rheumatoidarhtritis,spondylitis
ankylopoietica 

a gerinc nem fertőzéses eredetű gyulladásos folya-
matai súlyos panaszokat okoznak a betegeknek, és 
az idegelemeket is veszélyeztetik, ezért megfelelő 
vizsgálatuk nagyon fontos.

Rheumatoid arthritis (RA). a legfontosabb 
elváltozást a craniospinalis átmenetben, az atlan-
to-dentalis ízületben és annak szalagrendszerében 
okozza. a degeneratív-gyulladásos folyamat fella-
zítja, majd tönkreteszi a szalagrendszert, annak 
helyét granulációs szövettömeg, pannus foglalja el. 
a szalagrendszer nem tudja megfelelően rögzíteni 
a denst az atlasgyűrűben, aminek az atlanto-denta-
lis távolság megnövekedése, craniospinalis instabi-
litás a következménye. 

az atlanto-dentalis távolság (adi) gyermekeknél 
5 mm-ig elfogadható, felnőttben nem haladhatja 
meg a 3 mm-t. az életet veszélyeztető instabilitás 
kimutatására általában elegendő a kétirányú nyaki 
gerinc röntgenfelvétel, további információt nyújta-
nak az oldalirányú funkcionális felvételek. az insta-
bilitás nem csak az adi megnövekedésében, hanem 
szekunder basalis impressióban is megnyilvánul, 
amit kétirányú koponyafelvételen lehet legegysze-
rűbben igazolni. Súlyos esetben a dens a hátsó sca-
lába nyomulhat.

ct- és főleg Mr-vizsgálattal pontosan felderít-
hetők a pannus jellegzetességei. Fontos jelenség az 
ún. szellemtumor (kenéz): a pannusban a dens körül 
helyváltoztatásra képes degeneratív cysta alakul ki, 
ami akkor is fenntartja a térfoglaló hatást és a 
gerincvelő-kompressziót, amikor anteflexióban a 
dens a helyére kerül. 

nemcsak a szalagrendszer, hanem súlyosabb 
esetben a dens is károsodik: kirágottság, erosio jele-
nik meg rajta, előrehaladott formában kihegyese-
dik, majd el is tűnhet.

a gerinc többi szakaszán is kialakulhat érintett-
ség subchondralis erosiók és eburneatio képében. 
ra-ban a spondyloticus osteophytiák hiányoznak, 
fontos differenciáldiagnosztikai elemként.
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ben, amellett megfelelő koronális síkban kitűnően 
ábrázolja az ideggyökök paraspinalis lefutását is. 
Stir nélkül szinte biztosan nem észleljük a szalag-
rendszer gyulladásos eltéréseit (esthesiopathia), 
amelyek a klinikailag nem mindig differenciálható 
spondyloarthropathiák jellegzetes tünetei.

kontrasztanyag alkalmazására degeneratív 
elváltozások esetében ritkán van szükség differen-
ciáldiagnosztikai indíttatással.

Számos egyéb, elsősorban a képminőséget javí-
tó módszer áll rendelkezésre a modern készüléke-
ken, amelyek ismertetése azonban meghaladja a 
fejezet kereteit.

a csigolyák degeneratív elváltozásai 

a csigolyák degeneratív elváltozásai jelentős rész-
ben a tömör csontállományt érintik, ennek megfe-
lelően a csontokat optimálisan ábrázoló hagyomá-
nyos röntgen- és ct-vizsgálatokkal ábrázolhatók jól. 
a degeneratív elváltozások azonban a szivacsos 
csontállományra is hatással vannak, ezért az 
Mr-vizsgálat is hasznos információval szolgál.

Spondylosis. a csigolyák peremszéleit az ott 
tapadó annulus fibrosus és a benne elhelyezkedő 
Sharpey-rostok a mozgások kapcsán változó inten-
zitással vongálják. ennek következményeként a 
peremsarkok megnyúlnak, a szalagtapadásokban 
mésztartalmú anyag rakódik le. a folyamat intenzi-
tása a terhelés mértéke mellett az egyéni érzékeny-
ségtől is függ. 

a deformált peremsarkok különösen akkor jelen-
tősek, ha a canalis spinalis felé növekszenek, mert 
kompressziót okoznak a durazsákon és a gyökere-
déseken. káros hatásuk a nyaki szakaszon kifejezet-
tebb, mert a thoracalis és főleg a lumbalis szaka-
szon rendszerint elegendő a hely arra, hogy az 
idegi elemek kitérjenek.

Osteochondrosis. a terhelés hatására a porc-
korong degenerációjával párhuzamosan a záróle-
mezeken és környezetükben is változások követ-
keznek be. a tömör csontból álló zárólemez elválto-
zásai röntgenfelvételeken és ct-vizsgálatnál látha-
tók legjobban, míg a környezetükben kialakult 
elváltozásokat az Mr jelzi.

a zárólemezek a mechanikai terhelések hatására 
deformálódnak. leggyengébb területük bemélyed 
a porckorong nyomásának engedve, kialakul a 
Schmorl-hernia. veleszületett zárólemez-gyenge-
ség esetén nagy számú elváltozás alakul ki elsősor-
ban a háti gerincszakaszon, és a csigolyatestek is 

deformálódnak: ez a Scheuermann-betegség (diag-
nosztikai kritériuma, hogy legalább három csigolya-
testet érintsenek az elváltozások, és ék alakú defor-
mitásuk miatt kyphosis alakuljon ki).

a mechanikai igénybevétel máskor a zárólemez 
felszínének egyenetlenségét, feltöredezettségét 
okozza.

a zárólemezek környezetében a mechanikai 
hatások a normális sárga csontvelő átalakulását 
eredményezik, ami tükrözi az instabilitás és a túlter-
heltség előrehaladását. az elváltozásokat Mr-meg-
jelenésük és a hozzájuk tartozó kórbonctani eltéré-
sek alapján Modic stádiumokra osztotta be: 

· az i. stádiumban oedemás átépülés jön létre, ami 
a t2 jellegű képeken jelfokozódás, t1 képeken 
pedig jelcsökkenés formájában nyilvánul meg. 

· a ii. stádiumban zsíros–kötőszövetes átépülés 
következik be, ami a t2 és t1 képeken is jelfoko-
zódást okoz.

· a iii. stádiumban scleroticus átépülés jön létre, ez 
a röntgen- és ct-képeken is jól látható konden-
zációban nyilvánul meg, az Mr-képeken pedig 
minden jelmenetben jelcsökkenést okoz. 

az i. stádium reverzíbilis, az instabilitás és a túl-
terhelés megszűnésével elmúlhat, a másik két stá-
dium maradandó. eloszlásuk nagyon egyenetlen 
lehet, a mechanikai szempontból egyenetlenül túl-
terhelt terület körül izoláltan is megjelenhetnek, 
például scoliosis esetén a szomszédos zárólemezek 
mellett csak az egyik oldalon. ismeretük azért 
lényeges, mert ráirányítják a figyelmet a károsodott 
szegmentumokra, másrészt felhívják a figyelmet a 
még aktív instabilitásra. 

Uncovertebralis arthrosis. a nyaki csigolya-
testek hátsó-lateralis, foramen felé eső pereme sajá-
tos konfigurációjú, és a szomszédos csigolyatesttel 
ízületet alkot. a mechanikus terhelés ezekben az 
ízületekben degeneratív elváltozásokat hoz létre. 
Mivel az ízületek a foramenek közvetlen szomszéd-
ságában helyezkednek el, degeneratív deformitá-
suk foramenszűkülethez és az ideggyök kompresz-
sziójához vezet. 

az elváltozások a hagyományos röntgenfelvéte-
leken és ct-vizsgálatnál is kitűnően ábrázolódnak. 
Mr-vizsgálatnál nehézséget okoz, hogy a scleroti-
cus csontrészletek rosszul ábrázolódnak, ugyanak-
kor a gyökön létrejött kompresszió vagy sérülés jól 
azonosítható.

Kisízületi elváltozások. a kisízületi elváltozá-
sok az általuk okozott panaszok mellett azért jelen-

Postirradiatiós myelopathia. a gerincben 
vagy a szomszédos szervekben elhelyezkedő rosz-
szindulatú szövetek sugárkezelésének a következ-
ménye. a cerebralis elváltozásokhoz hasonlóan itt is 
közvetlen fehérállományi károsodás és másodla-
gos, a vascularis érintettség miatt kialakuló károso-
dás játszik szerepet. térfoglaló, t1-en csökkent, t2-n 
fokozott jelintenzitású, inhomogén, mérsékelt hal-
mozást mutató eltérést lehet látni specifikus jelek 
nélkül. Segítséget nyújthat a csigolyákban látható 
irradiációs elváltozás.

degeneratív gerincbetegségek 

az emberi test a törzsfejlődés folyamán igyekezett 
alkalmazkodni a megváltozott igénybevételekhez, 
a gerincoszlop azonban olyan tartásra és tehervise-
lésre kényszerül, amelyre nincsen felkészülve. a 
helyzetet tovább rontja a modern kor sok problé-
mája, a motorizáció, az ülőmunka, a mozgássze-
gény életmód. emiatt a gerincoszlop degeneratív 
elváltozásai népbetegségnek számítanak, és kimu-
tatásuk a képi diagnosztikában is az egyik leggya-
koribb feladatot jelenti.

komoly nehézség, hogy az egyes elváltozások 
tünet- és panaszképző volta a mai napig sem telje-
sen világos. ennek megfelelően előfordul, hogy 
súlyos panaszokról számol be a beteg és jelentős 
klinikai tünetei vannak, és a legrészletesebb képal-
kotó módszer is minimális eltéréseket mutat, más-
kor „véletlen leletként” lehet kiterjedt elváltozásokat 
felfedezni az alig panaszos betegnél. a probléma 
egyik magyarázata vizsgálataink jelentős részének a 
statikus volta: egy adott állapotot rögzítünk a képe-
ken, és nem látjuk a terhelés, a különböző testhely-
zetek hatásait.

az analóg röntgenfelvételeknek fontos szerepük 
van, hiszen a nagyobb csontos elváltozásokat ábrá-
zolják, és áttekintő képet nyújtanak a gerinc tartási 
zavarairól, deformitásairól. Funkcionális vizsgálat is 
végezhető a szegmentális instabilitás kimutatásra.

az alsó lumbalis szakaszon a ct lehet a második 
lépés. a finom csontos részleteket a legjobban 
ábrázolja, és ugyanakkor a terjedelmes epiduralis 
zsírszövet jó kontrasztot nyújt a durazsák és a gyö-
kök, illetve a porckorong-elváltozások megítélésére. 

technikai szempontból lényeges, hogy vékony 
rétegű (maximálisan 3 mm-es) vizsgálatot kell 
végezni folyamatos szeletekkel vagy spirális üzem-
módban. adott rés vizsgálata a felső csigolya ívénél 

kezdődik, és az alsó csigolya ívénél végződik, hogy 
a forament egészében ábrázoljuk. több rés vizsgá-
lata esetén előnyös a résekre tervezés helyett a 
folyamatos szeletelés, mert a rekonstrukciós képe-
ken hasznos információkat lehet egyszerűen érté-
kelni. 

a legalább szagittális és koronális síkban készült 
rekonstrukciós képek elengedhetetlen részei a vizs-
gálatnak, mert megkönnyítik a bonyolult anatómiai 
viszonyok értékelését.

a képeket lágyrész- és csontablakkal is át kell 
tekinteni, mert a discus, a durazsák és az epiduralis 
zsírszövet között ideális kontrasztot biztosító „lágy-
rész”-ablakolásnál a kisízületek fontos subchondralis 
elváltozásai például nem láthatók a homogénen 
fehér csontszerkezeten belül.

a ct szükség esetén a nyaki vagy a háti szaka-
szon is alkalmazható a csontos részletek elemzésé-
re. Ha az Mr kontraindikált, az említett szakaszokon 
intravénás (plexusfestődés) vagy intrathecalis kont-
rasztanyag alkalmazásával lehet tovább javítani a 
vizsgálat minőségét.

az Mr-vizsgálat a corticalis csont rendellenessé-
gei és bizonyos funkcionális adatok kivételével min-
den szükséges információt megad a degeneratív 
gerincbetegségekkel kapcsolatban. a nyaki és a 
háti szakaszon, ahol az elváltozások a gerincvelőt is 
károsíthatják, kizáró ok hiányában feltétlenül ezt a 
módszert kell választani. érdemes megjegyezni, 
hogy olyan különleges Mr-készülék is forgalomban 
van, amelyekben a beteg ülhet vagy akár állhat, így 
kitűnő funkcionális vizsgálatok végezhetők vele.

a gerinc-Mr-vizsgálatokra általánosságban 
érvényes, hogy ki kell használni a tervezés korlátlan 
rugalmasságát, és legalább három síkban kell sze-
letsorozatokat készíteni. Saját gyakorlatunkban sza-
gittális és axiális síkban tSe t2 és t1 súlyozott képe-
ket készítünk, amelyeket általában koronális síkú 
Stir felvételekkel egészítünk ki. a szeletvastagság a 
nyaki szakaszon feltétlenül 3 mm, a háti és lumbalis 
szakaszon degeneratív elváltozások gyanúja esetén 
4 mm. 

a nyaki szakaszon az operált esetek kivételével 
(lásd az „az operált gerinc – failed back surgery 
szindróma” c. fejezetben) az axiális t2 képek gradi-
ens echó technikával készülnek, mert ezektől vár-
ható a legjobb képminőség. 

a gre t2 mérések hasznosak akkor is, ha nagy 
liquoráramlási műtermékek zavarják a szagittális 
képek megítélését.

a Stir szekvencia nagyon hasznos a nagy zsír-
tartalmú és az oedemás elváltozások elkülönítésé-
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a fent leírt folyamat a röntgenvizsgálattal csu-
pán a résszűkület kialakulásában érhető tetten, 
ct-vizsgálattal már a rostos tok elődomborodása is 
észlelhető. Mr-vizsgálatnál a porckorong folyadék-
tartalmának csökkenésével párhuzamosan a t2 jel 
csökken, természetesen megfigyelhető a résszűkü-
let és a tok elődomborodása is. a degenerációra és 
a következményes szegmentális instabilitásra utaló 
fontos jel az osteochondrosisról szóló szakaszban 
leírt Modic-féle degeneratív elváltozás sorozat.

Protrusio. a rostos tok (anulus fibrosus) elő-
domborodása. a kocsonya kiszáradásával párhuza-
mosan elkerülhetetlenül kialakul körkörös formá-
ban, de azokon a területeken, ahol sok rost szakadt 
el, körülírtan kifejezettebb. ezt az eltéréstípust anu-
lus fibrosus fissurának nevezzük, Mr-vizsgálatnál a 
körülírt elődomborodás belsejében t1-en és t2-n is 
fokozott jelintenzitású gócként ábrázolódik. a prot-
rusiónak térfoglaló hatása éppúgy lehet, mint a 
valódi herniának.

Hernia. a protrusio és hernia kifejezések alkal-
mazásával kapcsolatban a mai napig nem alakult ki 
általánosan elfogadott egyezség. a két kifejezés 
mellett sok helyen alkalmazzák a bulging disc, pro-
lapsus stb. szavakat is. alapvető tény az, hogy pato-
lógiai szempontból a protrusio a tok előboltosulá-
sát jelenti, míg hernia esetén a rostos tok teljesen 
átszakad, és a kocsonyás anyag a tokon kívülre 
kerül. ct-vizsgálatnál a két elváltozás nem különít-
hető el egymástól, és Mr-vizsgálatnál is nagyon jó 
minőségű képeken ábrázolható biztosan a toksza-
kadás. ráadásul a protrusio is lehet fokális, és kifejt-
het ugyanolyan térfoglaló hatást, mint a hernia. Mi 
azt a gyakorlatot követjük a ct- és Mr-vizsgálatok 
értékelése során, hogy herniának csak akkor nevez-
zük az elváltozást, ha a tok szakadása egyértelműen 
ábrázolódik, vagy a kiszakadt részlet eltávolodott a 
porckorongtól. a fennmaradó esetekben körkörös 
vagy fokális protrusióról beszélünk.

a hernia következő fokozata az, amikor a kibugy-
gyant kocsonyás anyag összeköttetése megszűnik 
a helyén maradt állománnyal. a subligamentaris her-
nia elvándorolhat az alsóbb vagy felsőbb szegmen-
tum felé. a következő fokozatban a hernia átszakítja 
a ligamentum longitudinale posteriust, és ritkán az 
is előfordul, hogy a durazsák is átszakad, és a kocso-
nyás állomány intraduralisan vándorol el.

a hernia lokalizációját a canalis spinalis haránt-
metszetében elfoglalt helye alapján is meg kell 
határozni. itt is különböző elnevezések használato-
sak. a magunk részésről centralis, paracentralis, 
foraminalis, extraforaminalis és lateralis protrusiók-

ról vagy herniákról beszélünk. az elnevezések 
következetes használata azért fontos, mert érthető-
vé teszi a tüneteket: pl. az l-iii-iv. szegmentumban 
a foraminális, extraforaminalis vagy lateralis hernia 
az l3, míg a paracentralis hernia az l-4. gyököt 
komprimálhatja.

a nyaki és a háti szakaszon a porckorong elválto-
zások kimutatásának egyértelműen az Mr a válasz-
tandó módszere. korábban említettük, hogy ennek 
fő oka a gerincvelő jelenléte, illetve az epiduralis 
zsírszövet kis kiterjedése. a lumbalis szakaszon a 
ct-vizsgálat is jó teljesítményt nyújt, mert az epidu-
ralis zsír jó denzitáskülönbséggel ábrázolódik, eltű-
nése kiemeli az elváltozásokat. Mr-kontraindikáció 
esetén a ct pontosságát intravénás (plexus festése) 
vagy intrathecalis (subarachnoidealis tér festése) 
kontrasztanyaggal fokozhatjuk.

az intervertebralis rés magasságában vagy 
annak közelében ventralisan elhelyezkedő térfogla-
ló, az idegi elemeket többé-kevésbé komprimáló 
elváltozással kapcsolatban rendszerint nem merül 
fel differenciáldiagnosztikai probléma. nehéz lehet 
viszont az extraforaminalis, illetve az intraduralis 
herniák azonosítása. ilyenkor kontrasztanyag adásá-
ra is sor kerülhet. az operált gerincről szóló fejezet-
ben még visszatérünk a kontrasztanyag-halmozás 
problémáira, de itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
a granulációs szövet egy idő után a porckorong 
állományába is benőhet és ott kontrasztanyag-hal-
mozást okozhat. a képalkotás gyönyöre, hogy soha 
semmi sem biztos!

a szalagrendszer degeneratív 
elváltozásai 

a gerinchez tartozó szalagok közül a ligamentum 
longitudinale anterius meszesedése gyakran meg-
figyelhető, diffúz idiopathiás sceletalis hyperostosis 
(DISH) esetén extrém kiterjedésű is lehet. a gerinc-
mozgások beszűküléséhez vezethet, az idegi ele-
mekkel azonban nincsen kapcsolatban.

a ligamentum longitudinale posterius változó 
terjedelmű meszesedése előfordul önállóan és 
diSH részeként is. extrém formájában súlyos, hosz-
szú szakaszra kiterjedő gerincvelő-kompressziót 
okozhat. a kiterjedt elváltozások az oldalirányú 
röntgenképen is észlelhetők, a finomabb eltérések 
kimutatásához ct- vagy Mr-vizsgálat szükséges.

a ligamentum flavum is meszesedhet, hypert-
rophiája is kialakulhat. a funkcionalitás fontosságára 
hívja fel a figyelmet a tény, hogy a flavum a nyaki 

tősek, mert foramen stenosishoz és gyökkompresz-
szióhoz, illetve instabilitáshoz vezethetnek.

a nyaki szakaszon a foramenek meredek szög-
ben és hosszan haladnak előre. emiatt a kisízületi 
elváltozások okozta foramenszűkület pontosan 
csak megfelelő ferde síkban ábrázolódik akár 
hagyományos röntgen- és Mr-felvételen, akár 
ct-rekonstrukción. 

a háti szakaszon az ízület és a foramen síkja is 
átmeneti jellegű.

a lumbalis szakaszon a foramen majdnem oldal-
irányban fut, ezért már az oldalirányú röntgenfelvé-
telen és a szagittális Mr-képeken is jól megítélhe-
tők az elváltozások. 

a kisízületek degeneratív elváltozásai lehetnek 
diffúzak, minden ízületen hasonló mértékűek. az is 
jellegzetes azonban, hogy tartási rendellenesség 
(pl. scoliosis) esetén az egyenetlen terhelés követ-
keztében a túlterhelt oldalon sokkal súlyosabbak az 
elváltozások, mint a másik oldalon.

a degeneratív kisízületi elváltozások egyik for-
mája a hypertrophiás arthrosis. a spondylosishoz 
hasonlóan az ízületi rés peremein felrakódások ala-
kulnak ki, ugyanakkor az ízfelszínek corticalis csont-
ja egyenetlenné válik, subchondralisan sclerosis, 
illetve cysták alakulhatnak ki. az ízületi résben kez-
detben folyadékszaporulat, később vakuum-jel 
figyelhető meg. 

Súlyos formájában az arthrosis az ízület kifeje-
zett deformitását okozza. a hypertrophiás felrakó-
dások a forament jelentősen szűkítik, az ideggyököt 
komprimálják. az ízületi rés deformitása, a szalagok 
és a tok megnyúlása az ízület instabilitásához vezet-
het, ami spondylolisthesis kialakulásában nyilvánul 
meg. 

Spondylitis ankylopoietica előrehaladott formájá-
ban a kisízületek sok szegmentumban összecsonto-
sodnak.

a kisízületekből kiinduló fontos degeneratív 
elváltozás a synovialis cysta. az ízületet és a tokot 
belülről borító synovialis hártya kiboltosulása, 
amely növekedhet és tekintélyes mérete révén kife-
jezett térfoglaló hatást fejthet ki ugyanúgy, mint 
egy discus hernia. tokja meszesedhet, bennéke vál-
tozatos megjelenésű lehet a fehérjetartalom felsza-
porodása vagy bevérzés következtében.

Szekunder canalis spinalis szűkület. a nyaki 
szakaszon a canalis spinalis szagittális átmérője 
minimálisan 11 mm, a lumbalis szakaszon 11,5 mm. 
a recessus lateralis felső kisízületi nyúlvány és csigo-
lyatest közé eső átmérője minimálisan 4 mm.

a degeneratív gerincelváltozások egyik súlyos 

következménye a gerinccsatorna másodlagos szű-
külete. az elváltozás klinikai jelentősége nyilvánva-
ló: a korlátozott kiterjedésű térben az idegi eleme-
ken kompressziót hoz létre a szűkületet okozó elvál-
tozás, ami neurológiai tünetek kialakulásához vezet.

a szűkületet létrehozhatják csontos elváltozások 
(spondyloticus csőr, arthroticus kisízületi deformi-
tás), a szalagrendszer elváltozásai (pl. a ligamentum 
flavum hipetrófiája vagy gyűrődése, a ligamentum 
longitudinale posterius meszesedése), és természe-
tesen a porckorongok későbbiekben ismertetésre 
kerülő elváltozásai. 

a legsúlyosabb problémát a mutliszegmentális 
szűkület okozza, mert olyankor a műtéti megoldás 
is nagyon nehezen kivitelezhető.

a csontos elváltozások okozta canalis szűkületet 
a röntgenfelvételeken és ct-vizsgálatnál is jól lehet 
értékelni. a szalagok és a porckorongok elváltozá-
sait a ct-, illetve az Mr-vizsgálat során lehet bizton-
sággal megítélni.

a porckorongok degeneratív 
elváltozásai 

amint korábban említettük, egy népbetegség leg-
főbb anatómiai szubsztrátumát testesíti meg a 
porckorong, amelynek elváltozásaival egy általános 
radiológiai diagnosztikai egységben naponta talál-
kozunk. elváltozásainak pontos felderítése és érté-
kelése alapvetően befolyásolja a műtéti indikációt, 
a szükségtelen műtétek elkerülhetők, a betegek 
nagy száma miatt pedig a gazdasági hatások sem 
hanyagolhatók el.

Discopathia. a porckorongot leegyszerűsítve 
úgy képzelhetjük el, mint sokrétegű szövedékből 
álló rostos tokba (anulus fibrosus) bújtatott, kemény-
re főzött és nagyon rugalmas kocsonyát (nucleus 
pulposus). a mechanikai igénybevétel és a korral 
bekövetkező degeneratív elváltozások az alábbi 
következményekkel járnak:

a kocsonya fokozatosan elveszíti folyadéktartal-
mát, és azzal együtt rugalmasságát is. ugyanakkor 
a rostos szövedék szálacskái egymás után elszaka-
doznak, a tok meggyengül. a gyenge pontokon a 
mechanikai igénybevétel hatására a kocsonya elő-
domborítja a tokot.

a folyadéktartalom csökkenésével a kocsonya 
összezsugorodik, a csigolyatestek zárólemezei 
közelítenek egymáshoz, a tok körben kidomboro-
dik.
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hányada csontvelővel kitöltött szivacsos csont. 
valójában az Mr érzékenyebb módszer például a 
csigolyametastasisok kimutatásában, mint a koráb-
bi idők legjobb módszere, az izotópvizsgálat.

néhány gondolat az Mr-vizsgálati módszerekkel 
kapcsolatban: 
·	 a több síkú leképezés előnyeit a daganat diag-

nosztikában is ki kell használni. 
·	 a csigolyákban a natív t1 képek a csontvelőjel 

megváltozása miatt nagyon érzékenyek, a kont-
rasztanyag viszont elfedheti azt, ezért nem sza-
bad csak kontrasztos képeket készíteni.

·	 az intraduralis és intramedullaris terekben a tér-
foglaló folyamatok differenciáldiagnosztikája fel-
tétlenül megköveteli a kontrasztanyag alkalma-
zását.

·	 a képminőség érdekében rendszerint tSe vagy 
FSe t2 képeket alkalmazunk, amelyek azonban 
nem nyomják el a zsír magas jelét. ezért kell zsír-
elnyomásos technikát, pl. Stir-t és zsírelnyomá-
sos t1-t használni.

·	 Új módszerek, pl. a diffúzió, fontos differenciál-
diagnosztikai eszközök.

a tömör csontokkal kapcsolatban megjegyzen-
dő, hogy a gerincdiagnosztikában ma is fontosnak 
tartható hagyományos röntgenfelvételek csak a 
nagy méretű elváltozásokat ábrázolják megbízha-
tóan. amennyiben pontos információra van szük-
ség a csontos elemek tekintetében, a célzott 
ct-vizsgálat a megfelelő módszer. 

az elváltozások szövettani eredetéről általános-
ságban azt mondhatjuk, hogy az extraduralis tér-
ben a metastasis a leggyakoribb tumor, míg az int-
raduralis terekben a primer elváltozások gyakorib-
bak: extramedullarisan a meningeoma és a neuri-
noma, intramedullarisan az astrocytoma és az 
ependymoma.

Extraduralis daganatok 

Primer daganatok 

Haemangioma. a gerincvizsgálatok körülbelül 10 
százalékában találkozunk ezzel a benignus elválto-
zással, legtöbbször véletlen leletként, ritkán multip-
lex formában.

a röntgen- és a rekonstrukciós ct-képeken jel-
legzetessége, hogy sokkal kevesebb, de vaskosabb 
a trabecula, ezért csíkos rajzolat alakul ki („tigriscsi-

golya”). az axiális ct-képeken jellegzetes pettyes 
rajzolatot ad a harántmetszetük. a corticalis kontú-
rokat rendszerint nem érinti, de ritkán előfordul 
agresszív formája. 

Mr-en az esetek nagy részében kerekded, t1 és 
t2 képeken is fokozott jelintenzitású képlet figyel-
hető meg, melynek szerkezete a vaskos trabeculák 
miatt inhomogén. változó mértékű a kontraszt-
anyag-halmozás. 

az agresszív elváltozás epiduralis terjedése 
révén durazsák- vagy gyök-kompressziót okozhat, 
kifejezett halmozást mutat.

Osteochondroma. a ritka primer csigolyada-
ganatok közül a leggyakoribb. rendszerint a hátsó 
elemekből (processus spinosus és transversus, kis-
ízület) indul ki. a röntgenvizsgálat a normális csont-
hoz kapcsolódó rendellenes nyúlványt mutat. a 
ct-vizsgálat a porcos részt is jól ábrázolja. az Mr-rel 
intraspinalis növekedés esetén a durazsákra, illetve 
a gyökökre kifejtett kompressziós hatás értékelhető 
megfelelően. 

a malignus elfajulás ritka, rendszerint a többszö-
rös esetekben fordul elő, és a daganat növekedése 
hívja fel rá a figyelmet.

Osteoid osteoma. a gyermekek és fiatal felnőt-
tek kis méretű (általában <1 cm), de nagyon fájdal-
mas daganata, rendszerint a hátsó elemekben. 
jellegzetes megjelenése: a felritkult, esetenként 
meszesedést tartalmazó, nagyon erezett, ezért kife-
jezett kontrasztanyag-halmozást mutató centrális 
területet kiterjedt scleroticus szegély övezi. 
Szomszédságában lágyrészduzzanat kialakulhat. 
lokalizálásában a csontizotóp-vizsgálat is jól alkal-
mazható, mert kifejezett dúsítást mutat. 

Osteoblastoma. nagy méretű, expanzív, rend-
szerint jóindulatú daganat, mely azonban kiújulhat. 
általában a hátsó elemekből indul ki. a corticalis 
elvékonyodik, meg is szakadhat, ugyanakkor kiter-
jedt scleroticus reakció is kialakulhat. a stroma erő-
sen vaszkularizált, kifejezett kontrasztanyag-halmo-
zást mutat.

Aneurysmás csontcysta. gyermekek és fiatal 
felnőttek nagy méretű, jellegzetes megjelenésű, 
expanzív, de benignus daganata. a corticalist elvé-
konyító, szolid részleteket is tartalmazó, septumok-
kal elválasztott cysták tömege, bennékük folyékony 
vér, melyben ct- és Mr-vizsgálatnál nívók alakulnak 
ki az alakos elemek kiülepedése miatt. a septumok 
kontrasztanyag-halmozást mutatnak.

Óriássejtes tumor. a haemangioma után a leg-
gyakoribb benignus csigolyadaganat. expanzív 
növekedésű, litikus elváltozás, mely nagyra nőhet, 

szakaszon retroflexió során a gyűrődése miatt hatá-
rozottan térfoglaló hatású lehet. Ha ehhez porcko-
rong-elváltozás is társul, súlyos myelopathia alakul-
hat ki, amelynek kóreredet azonban csak a funkcio-
nális vizsgálat során válik nyilvánvalóvá.

említettük, hogy a paravertebralis és kisízületek 
körüli szalagrendszer gyulladásos ödémája (és kont-
rasztanyag-halmozása – esthesiopathia) a spondy-
loarthropathiák fontos tünete, Stir mérés nélkül 
nem vehető észre.

a gerincvelő degeneratív elváltozásai  

az általános részben kifejtettük, hogy a gerincvelőt 
tartalmazó gerincszakaszok vizsgálatára egyértel-
műen az Mr javasolható. Sajnálatos tény azonban, 
hogy a daganatok kivételével a gerincvelői elválto-
zások nagyrészt aspecifikus Mr-megjelenésűek, 
vagyis az Mr-vizsgálat jelenlétük igazolásán túl 
kevés támpontot nyújt. rendszerint változó kiterje-
désű, mérsékelten térfoglaló hatású kóros területet 
lehet látni fokozott t2 és intermedier t1 jelintenzi-
tással, mérsékelt kontrasztanyag-halmozással. 

az Mr-képalkotás fejlődésével, a felbontás javu-
lásával, az új módszerek megjelenésével, az érrend-
szer mind pontosabb ábrázolásával a helyzet ter-
mészetesen folyamatosan változik.

Vascularis myelopathia. önmagában nagyon 
ritka elváltozás, kialakulásában aorta aneurysma, 
aortaműtét, illetve spinalis vascularis malformációk 
(avM, duralis fistula) szerepelnek. túlnyomórészt a 
thoracalis gerincvelőben és a conus-tájékon fordul 
elő, mert ezt a területet egyetlen radicularis artéria 
végága, az ún. adamkiewicz-artéria (arteria spinalis 
anterior) látja el.

a gerincvelő vizsgálatára vékony rétegű, nagy 
felbontású szagittális és axiális t2 és t1 súlyozott 
képeket kell készíteni. ezeken a gerincvelő elválto-
zása mellett a spinalis vascularis malformációkhoz 
tartozó vaskos, kanyargós érstruktúrákat is észlelni 
lehet. a gerincvelő változó hosszúságú, rendszerint 
több segmentumot érintő területén mérsékelten 
térfoglaló, fokozott t2 jelintenzitású elváltozás lát-
ható, amely t1-en intermedier jelű. inhomogén, 
mérsékelt fokú kontrasztanyag-halmozás előfordul-
hat, amellett a duralis fistula vénás elvezető ágai 
például festődnek a kontrasztanyaggal. 

jó minőségű axiális t2 képeken esetleg észlel-
hető, hogy a gerincvelőnek csak az elülső kéthar-
mada érintett.

Kompressziós myelopathia. abból a szem-
pontból egyszerű a helyzet, hogy a térfoglaló hatá-
sú elváltozás látható, így a kompresszió ténye egy-
értelmű. a t2 jellegű képeken észlelhető jelfokozó-
dás mutatja a gerincvelő károsodását. tartós komp-
resszió következtében myelomalatia is kialakulhat, 
ami a t1 képeken jelcsökkenés formájában nyilvá-
nul meg. kontrasztanyag-halmozásra nem lehet 
számítani.

Demyelinisatio. Fiatal betegek gerincvelői jelle-
gű tünetei hátterében gyakori elváltozás a demyeli-
nisatio. differenciáldiagnosztikai szempontból és a 
sclerosis multiplex modern szemléletének megfele-
lően, a térbeli és időbeli progresszió igazolásának 
igényével készül az Mr-vizsgálat. a specificitás itt is 
hiányzik, csupán azt látni, hogy (2 szegmentumnál 
rendszerint nem hosszabb) gerincvelő szakaszon t2 
jelfokozódás, esetleg enyhe t1 jelfokozódás, mérsé-
kelt térfoglaló hatás, és esetleg mérsékelt fokú kont-
rasztanyag-halmozás ábrázolódik. a végső diagnó-
zist kontroll vizsgálat, illetve a koponya Mr-vizsgálata 
hozza meg az esetek jó részében. Devic-szindrómában 
(neuromyelitis optica) a gerincvelő hosszú szakaszá-
nak érintettsége jellemző.

Anyagcsere eredetű betegségek. B12-vitamin-
hiány (funicularis myelosis). a kórkép jellegzetes 
megjelenésű, és nem tartozik az abszolút ritkasá-
gok közé, főként valamely okból hiányosan vagy 
alultáplált betegeknél (pl. alkoholisták). a B12-
vitamin-hiány következtében a gerincvelő hátsó 
kötegében alakul ki demyelinisatio. a képeken a jel-
legzetesen dorsalis elhelyezkedésű, a hátsó köteg 
lefutásának megfelelő t2 jelfokozódás látszik. 

gerincdaganatok 

a gerinc daganataival kapcsolatban is igaz a meg-
állapítás, hogy az Mr-vizsgálat nyújtja a legtöbb és 
leghasznosabb információt. Hosszú gerincszaka-
szok vizsgálhatók, pontos anatómiai lokalizáció álla-
pítható meg, és differenciáldiagnosztikai szem-
pontból is ez a módszer a legjobb. Mind a három fő 
spinális tér: az extraduralis, az intraduralis extrame-
dullaris és az intraduralis tekintetében kiemelkedő a 
teljesítménye, míg a hagyományos röntgenfelvéte-
lekkel csak az első közelíthető meg, és a ct teljesít-
ménye is korlátozott. 

az Mr a csontokat elvileg nem ábrázolja meg-
felelően, de ez csak a tömör csontállomány tekinte-
tében igaz, a csigolyáknak pedig sokkal nagyobb 
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rasztanyagot intenzíven, rendszerint homogénen 
halmozza. a szomszédos durán a tumor szélét 
meghaladó mértékű halmozás lehetséges. 
angiomatosus típusának szomszédságában meg-
nagyobbodott erek fordulhatnak elő.

Metastasisok 

az intraduralis extramedullaris metastasisok ered-
hetnek a központi idegrendszer primer daganatai-
ból (elsősorban a medulloblastoma, malignus glio-
mák, ependymoma, pinealoma, teratoma, plexus 
papilloma). az ismeretük azért fontos, mert felfede-
zésük esetén kötelező a teljes gerinc kontrasztanya-
gos vizsgálata: csak így biztosítható, hogy az intrac-
ranialis malignus elváltozás eltávolítása, majd kemo-
terápiás, esetleg sugárterápiás kezelése nem azért 
lesz végül eredménytelen, mert a fel nem fedezett 
spinalis metastasisokból újul ki a betegség. 

a másik gyakori forrás az egyéb testtájékok 
malignus tumorai: az emlő, a tüdő daganatai, a 
melanoma, a húgyutak, illetve a fej-nyak régió és a 
colon daganatai.

az intraduralis extramedullaris metastasisok 
kimutatásában a mai körülmények között a kont-
rasztos Mr az egyetlen elfogadható vizsgálat. a 
kontrasztanyag bevezetése előtt a myelographiá-
nak volt a legjobb a találati aránya, így az Mr kont-
raindikációja esetén ehhez a gyakorlatból kivonult 
módszerhez, illetve áttekintő jellegű intravénás 
kontrasztanyagos ct-vizsgálathoz lehet folyamod-
ni.

a gravitációval magyarázható, hogy az intradu-
ralis metastasisok a lumbosacralis szakaszon a leg-
gyakoribbak, rendszerint ventralis helyzetben, míg 
a nyaki és a háti szakaszon inkább dorsalisan helyez-
kednek el.

a több síkból készült kontrasztanyagos t1 súlyo-
zott képeken a gerincvelő felszínén látható változó 
vastagságú halmozó réteg, illetve a caudarostok 
mentén láthatók kisebb-nagyobb, rendszerint 
kerek, kifejezetten halmozó képletek. a durazsák 
aljában nagy halmozó szövettömeg gyűlhet össze.

intramedullaris daganatok 

képi diagnosztikájukban a röntgenfelvételeknek és 
a ct-vizsgálatnak alárendelt a szerepe, legfeljebb a 

térfoglaló hatást és a csigolyákon annak következ-
tében kialakult deformitásokat lehet megfigyelni.

Primer daganatok 

Astrocytoma. a leggyakoribb intramedullaris 
daganat. elsősorban a thoracalis és cervicalis szaka-
szon fordul elő, excentrikus elhelyezkedésű, ha ez a 
mérete miatt megállapítható. infiltratív jellegénél 
fogva elmosódott kontúrú, t2-n fokozott, t1-en 
intermedier jelű elváltozás. kontrasztanyag adása 
után szinte mindig halmoz bizonyos mértékig, a 
kontrasztanyag-halmozás nincs összefüggésben a 
daganat benignus vagy malignus voltával. nem 
ritka a cystaképződés, sőt a vérzés sem.

Ependymoma. leggyakrabban a gerincvelő 
alsó szakaszán, a conus-tájékon, illetve a filum ter-
minaleból kiindulva látható. Mivel a canalis centralis 
ependymalis rétegéből indul ki, centrális elhelyez-
kedésű. 

viszonylag jól elhatárolódik, kifejezetten inho-
mogén lehet, gyakori a vérzés és a cystaképződés. 
a jelintenzitás inhomogenitását részben a magas 
cellularitású, ezért t2-n alacsonyabb jelű területek 
adják. a kontrasztanyag halmozás kifejezett. 

Haemangioblastoma. ritkán előforduló intra-
medullaris primer daganat, mely az esetek egy 
részében a von Hippel–Lindau-szindróma részjelen-
sége. elsősorban a thoracalis és cervicalis gerincve-
lőben fordul elő.

rendszerint nagy méretű cysta és a kontraszt-
anyagot erősen halmozó fali csomó látható. az 
utóbbi szomszédságában, általában dorsalisan, 
kórosan megnagyobbodott erek láthatók. kiterjedt 
oedema kíséri általában. 

Metastasisok 

az intramedullaris metastasisok ritkán fordulnak elő 
tünetképző méretben. túlnyomó többségük primer 
tüdőtumorból származik. a primer tumorok között 
előfordul még az emlő daganata, a melanoma, a 
lymphoma, illetve a vastagbél és a vese daganata.

kimutatásuk kulcsa a kontrasztanyag alkalmazá-
sa. rendszerint kifejezetten és homogénen hal-
moznak. Sokszor a méretükhöz képest nagyon 
kiterjedt oedemát okoznak. vérzéses elfajulás elő-
fordul. cystát ritkán képeznek, ez és a multiplicitás a 

szerkezete nem mutat jellegzetességet, Mr-vizs-
gálatnál határozottan halmoz. 

Sacro-coccygealis teratoma. az újszülöttek 
betegsége, változó mértékben extra- és intrapelvi-
cus elhelyezkedésű, gyakran társul fejlődési zava-
rokhoz. cysticus részleteket is tartalmazhat, csont-
destrukció változó mértékben fordul elő. a kont-
rasztanyag-halmozás jellemző.

Chordoma. a clivustól a coccyxig bárhol előfor-
dulhat. destruktív, gyakran több szegmentumot és 
a porckorongot is érinti. inhomogén, apró foltos 
meszesedést, septumokat tartalmazhat. t2 jele kife-
jezetten magas, erős kontrasztanyag-halmozást 
mutat. gyakran kiújul, és metastasist adhat, főleg a 
csigolyatestből kiinduló daganat, míg a clivus és 
sacrum eredetű jobb indulatú.

Neuroblastoma. gyermekkorban a központi 
idegrendszeri daganatok után a második leggyako-
ribb szolid tumor. a mellékveséből és a szimpatikus 
dúcláncból indulhat ki. 

a paraspinalis tumor igen nagyra nőhet, és akár 
több szegmentumban is behatolhat a gerinccsator-
nába a forameneken keresztül. inhomogén, vérzé-
seket, kiterjedt meszesedéseket tartalmazhat. t2 
jele viszonylag alacsony, mert nagyon nagy a sejt-
sűrűség. a kontrasztanyag-halmozás határozott.

Osteo- és chondrosarcoma, Ewing-sarcoma. 
ritka malignus daganatok kifejezett destruktív jel-
leggel, változó mértékű meszesedéssel, kontraszt-
anyag-halmozással. Primer megjelenésüknél sokkal 
gyakoribb, hogy metastasist adnak a gerincbe. 

Leukémia. gyermekeknél a leggyakoribb malig-
nus daganatos betegség. a gerincben a sokkal gya-
koribb lymphoid forma diffúz érintettséget okozhat 
a csigolyák t1 jelének csökkenésével, kontraszt-
anyag-halmozással. Myeloid esetekben chloromák, 
térfoglaló jellegű körülírt elváltozások is kialakulhat-
nak. 

Metastasisok 

az extraduralis lokalizációban a leggyakoribb daga-
natok. a primer elváltozások közül a leggyakoribbak 
a myeloma multiplex, az emlő, a prostata, a tüdő 
daganata, illetve a lymphoma.

legfőbb jellemzőjük a multiplicitás. egyébként 
más tumorokhoz hasonlóan destruktív elváltozá-
sok. Meszesedés ritkán, elsősorban prostata erede-
tű metastasisokban fordul elő. a kontraszt-

anyag-halmozás határozott. a csigolyatest a leg-
gyakoribb lokalizáció, de a csigolya bármely más 
részében is előfordulnak.

intraduralis extramedullaris 
daganatok 

Primer daganatok 

Ideghüvely eredetű daganat (schwannoma, 
neurofibroma). a leggyakoribb intraspinalis 
tumor, az összes 15–30 százaléka. a két típus kép-
alkotó módszerekkel sokszor nem különíthető el, de 
az előbbi rendszerint szoliter, kerekded, míg a neu-
rofibroma általában a dorsalis ideggyök mentén 
hosszan terjed, fusiformis, gyakran többszörös, ple-
xiformis, és szoros kapcsolatban van a neurofibro-
matosissal (von recklinghausen-betegség, lásd ott).

a fenti különbségektől eltekintve a megjelené-
sük hasonló. intra-extraduralis (homokóra), intradu-
ralis-extramedullaris, és nagyon ritkán intremedul-
laris elhelyezkedés is előfordul. 

a szomszédos csigolya erodált a röntgen- és 
ct-képeken, foraminális terjedés esetén a foramen 
kitágul. 

ct-n hipodenz, kontrasztanyag adása után 
rendszerint homogén, máskor csak széli halmozást 
mutató térfoglaló terimét lehet látni.

Mr-vizsgálatnál t1-en intermedier vagy annál 
magasabb jelintenzitás látható. t2-n rendszerint 
nagyon kifejezett jelfokozódás észlelhető, centráli-
san alacsonyabb jelintenzitással. nem ritka a cysti-
cus jelleg. a kontraszthalmozás általában homogén 
és nagyon kifejezett.

a térfoglaló hatás a csigolyák eróziója mellett az 
ideggyök és esetenként a gerincvelő kompresszió-
jában is megnyilvánul.

Meningeoma. leggyakrabban a háti szakaszon 
fordul elő. túlnyomó többségében intraduralis ext-
ramedullaris, de extraduralis helyzetű is lehet, 
olyankor gyakrabban malignus. a gerinccsatornán 
belül rendszerint dorsalis helyzetű.

a csigolyákon az ideghüvely-daganatokhoz 
hasonló elváltozásokat hozhatja létre. állományában 
gyakran van meszesedés, mely ct-képeken jól lát-
ható. denzitása általában intermedier.

Mr-vizsgálatnál t2-n magas, t1-en intermedier 
jelintenzitású, sima szélű elváltozás, mely a kont-
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csontok sérülései nagyon lényegesek, és megfelelő-
en csak a röntgenmódszerekkel (hagyományos rönt-
gen, ct) ábrázolhatók. ugyanakkor az idegi elemek 
károsodását okozó lágyrész-sérülések (szalagsérülés, 
porckorong elváltozás, vérzések), illetve magukat a 
gyök- és gerincvelő-sérüléseket pontosan csak 
Mr-rel lehet megítélni. a beteg számára az volna a 
legjobb megoldás, ha a legkevesebb mozgatással és 
a leggyorsabban lehetne tisztázni minden fontos 
részletet. az elfogadható pontosságot ma rendsze-
rint csak a módszerek ötvözésével lehet elérni.

a csigolyák traumás eltérései 

Ha nincs ct-vizsgálatra mód, a csigolyák traumás 
elváltozásainak a kimutatásában ma is a hagyomá-
nyos röntgenfelvételeké az elsődleges szerep. a fel-
tételezetten sérült gerincszakaszt legalább két 
irányból kell ábrázolni, de esetenként speciális vagy 
célzott felvételekre is szükség van (pl. ferde felvéte-
lek a cervico-thoracalis átmenetről). 

a csigolyasérülések értékelésében a ct a legbiz-
tosabb lépés. a modern spirál vagy multideketoros 
készülékekkel a sérült tetszőleges testtájéka vagy 
akár egész teste mozgatás nélkül, rövid idő alatt 
megvizsgálható. a vékony rétegű képsorozatból 
vagy spirális volumenből feltétlenül rekonstruálni 
kell szagittális és koronális síkú képsorozatokat, ese-
tenként ferde sorozatokkal kiegészítve, mert az 
instabilitást, az elmozdulásokat ezeken lehet jól 
értékelni. Bizonyos esetekben a 3d rekonstrukciók 
további segítséget nyújthatnak a sebésznek a 
műtéti tervezésben.

a nyaki gerincszakaszon kezdve, az első és rend-
kívül nagy klinikai fontosságú terület a craniospina-
lis átmenet. 

különös figyelmet kell szentelni a felvételek érté-
kelésekor az atlanto-dentalis távolságnak, ami az 
instabilitás legfontosabb jelzője. Felnőttben 3 
mm-nél nagyobb adi instabilitásra utal.

nagyon lényeges a dens epistrophei tüzetes 
tanulmányozása. az Anderson–d’Alonso-beosztás 
szerint az i. típusú denstörés esetén a dens csúcsa 
törik le, rendszerint instabilitás nélkül, a ii. típusban 
a dens a tövénél törik el, de a törésvonal nem ter-
jed rá a csigolyatestre, míg a iii. típusú törésnél a 
törésvonal a csigolyatestre is ráterjed. a ii. és iii. 
töréstípusok instabilak, az elmozdulás pedig a felső 
nyaki gerincvelő sérülésének kockázata miatt élet-
veszélyt jelent. 

Fontos a c-ii. ívét érintő ún. akasztott ember-törés. 
ez is instabil, de a gerincvelő szempontjából kisebb 
kockázatot jelent.

a további nyaki csigolyákon a sérülés mechaniz-
musától függően sérülhet a csigolyatest, az ízület 
vagy az ív. 

a csigolyatest szenvedhet kompressziós jellegű 
törést a zárólemez beroppanásával, kialakulhat ún. 
robbanásos törés, amikor a nagy erőbehatás dara-
bosan mintegy szétnyomja a csigolyatestet, és elő-
fordulnak szagittális vagy koronális síkú törésvona-
lak. a csigolyatest-törések önmagukban rendszerint 
nem instabilak, jelentőségüket elsősorban az adja, 
hogy a törtdarabok a gerinccsatorna felé nyomulva 
a gerincvelő kompresszióját okozhatják.

az ízületek sérülése lehet subluxatio, luxatio vagy 
törés. a teljes luxatiók esetén az ízületi nyúlványok 
egymáson fennakadhatnak, rögzítve a kóros hely-
zetet. a luxatiók veszélye, hogy az előre helyeződő 
csigolyaív és az alatta lévő csigolya testének hát-
só-felső pereme között súlyos gerincvelő-komp-
resszió alakulhat ki. 

az ív törése instabilitást okoz, ugyanakkor luxatio 
esetén megmentheti a gerincvelőt a sérüléstől 
(életmentő ívtörés).

különösen nehéz problémát jelent a cervico-tho-
racalis átmenet megfelelő ábrázolása, mert a vállak 
tömege miatt hagyományos röntgenfelvételt és 
ct-t is nehéz jó minőségben készíteni. kétes ese-
tekben az Mr-vizsgálatot is segítségül lehet hívni, 
bár a teljesítménye főleg az ív és az ízületek tekinte-
tében gyenge.

a háti szakasz a bordakosár és a speciális anató-
miai felépítés miatt viszonylag stabil felépítésű, ott 
a súlyos csigolyasérülések ritkábbak. 

a thoraco-lumbalis átmenetben és a lumbalis sza-
kaszon ugyanazok a sérülésformák fordulnak elő, 
mint a nyaki szakaszon. itt gerincvelő már nincs, így 
az életveszélyes neurológiai károsodás veszélye 
kisebb, de az instabilitás éppen úgy megszünteten-
dő, mint a többi szakaszon.

a sacrum erőteljes felépítésű csont, törése ritka, 
olyankor azonban a medence instabilitását okozza.

a szalagrendszer traumás eltérései 

ezeknek a sérüléseknek a craniospinalis átmenet-
ben van a legnagyobb jelentősége. a test legerő-
sebb szalagja a ligamentum transversum atlantis, 
amely a denst tartja a helyén az atlasgyűrűben. 

haemangioblastomával szembeni legfontosabb 
megkülönböztető jegyek.

vascularis malformatiók 

ritkán előforduló kórképek, amelyek a gerincvelő 
keringését károsítva okoznak tüneteket. Ha időben 
sikerül kimutatni az elváltozásokat, intervenciós 
neuroradiológiai és sebészi módszerekkel lehet 
gyógyítani és megakadályozni a beteg rokkantsá-
gát előidéző súlyos gerincvelő-károsodást. a diag-
nózis elsődleges módja ma az Mr, kontrasztanya-
gos Mr angiográfiával kiegészítve, a pontos angio-
architektúrát viszont csak dSa-vizsgálattal lehet 
felderíteni. az utóbbi nagyon megterhelő a beteg 
és a vizsgáló számára egyaránt, mert a kóros érkép-
leteket megtalálni, illetve jelenlétüket kizárni csak 
úgy lehet, ha az összes, a gerincűrt ellátó artériát 
szelektíven megtöltik, beleértve a hátsó scalai, illet-
ve a nyaki lágyrészeket ellátó ereket is.

duralis arterivenosus fistula. a spinalis vascularis 
malformációk leggyakoribb formája. rendszerint 30 
év felett, döntően férfiakon jelentkezik a thoracalis 
vagy lumbalis szakaszon. radicularis artéria és dura-
lis véna között alakul ki a sönt, a vénáról pedig átte-
vődik a megemelkedett nyomás a gerincvelő pialis 
vénáira, a megemelkedett vénás nyomás miatt 
pangás és ischaemia alakul ki a gerincvelőben.

Mr-vizsgálatnál a lumbalis és háti szakaszon a 
gerincvelőben kiterjet kóros jel: t1 jelcsökkenés és 
t2 jelfokozódás észlelhető. kontrasztanyag adása 
után enyhe inhomogén, foltos halmozás megjelen-
het. a gerincvelő felszínén a t2 képeken jelcsökke-
nés előfordulhat.

Szomszédságában főleg dorsalisan a t2 (liquor 
pulzációs műtermékek esetén gre t2) képeken jel-
mentes, kontrasztos t1 képeken halmozó, a tágult 
vénáknak megfelelő kanyargós képletek ábrázolód-
nak. 

a kóros érképletek a kontrasztanyagos 3d toF 
Mr angiográfián ábrázolhatók.

ellátásukban elsődlegesek az intervenciós neu-
roradiológiai módszerek (a sönt, szelektív katétere-
zés után ragasztóanyaggal történő zárása).

gerincvelői arteriovenosus malformatio. 
lényegesen ritkább, kongenitális eredetének meg-
felelően rendszerint sokkal korábbi életkorban 
jelentkező elváltozás, amely bármelyik gerincszaka-
szon megjelenhet. a fejlődési okból hiányzó kapil-
láris ágy miatt kialakuló nidus részben vagy egészé-

ben intramedullarisan helyezkedik el. előfordulhat 
angiomatosissal járó szisztémás kórképekben.

a gerincvelőben a nidus mellett t1 jelcsökke-
nést és t2 jelfokozódást lehet látni részben oede-
ma, részben gliosis következtében. gyakoriak a vér-
zések a megfelelő jelmenettel.

az intramedullaris elváltozások mellett számos, 
kifejezetten megnagyobbodott érnek megfelelő 
jelmentes vagy kontrasztanyagot halmozó kanyar-
gós képlet ábrázolódik a gerincvelő ventralis és 
dorsalis oldalán.

dSa-vizsgálattal a kóros erek mellett a gerincve-
lőt ellátó normális artériákat is fel kell térképezni. 

a kezelés általában sebészi és intervenciós mód-
szerek kombinációjával a legeredményesebb.

Gerincvelői arteriovenosus fistula. az 
Mr-vizsgálatnál nem mindig lehet megkülönböz-
tetni a duralis formától. angiográfiával kell felkeres-
ni a kóros ereket. a duralis formához hasonlít, de a 
sönt a gerincvelőben vagy annak felszínén helyez-
kedik el. a duralis formától sok esetben csak az 
különíti el, hogy kongenitális lézióról lévén szó, 
korábbi életkorban (rendszerint 30 év alatt) adja 
első tünetét. 

Cavernosus haemangioma. az intracranialis 
cavernomákhoz (lásd ott) hasonló ct- és 
Mr-megjelenésű elváltozás, mely gyakran többszö-
rös, és a gerincvelő teljes hosszában, illetve a filum 
terminaleban is elhelyezkedhet. 

Gerincvelő-ischaemia és -vérzés. a fentiek-
ben már ismertettük, hogy a gerincvelő ischaemiá-
ja t2 jelfokozódásként jelenik meg változó hosszú-
ságú szakaszon. Harántmetszetben előfordulhat, 
hogy csak a szürkeállománynak megfelelő centrális 
régió mutat kóros jelet, de gyakoribb a teljes haránt-
metszet érintettsége. Foltos, mérsékelt fokú kont-
rasztanyag-halmozás előfordulhat.

a vérzés is a jellegzetes jelviszonyokat mutatja, a 
bomlástermékek megjelenését követve. ismétlődő 
vérzések esetén a gerincvelő felszínén hemoszide-
rin rakódhat le, ami a t2 súlyozott képeken jelmen-
tes szegélyként ábrázolódik.

Mindkét elváltozás kialakulhat a degeneratív 
érelváltozások talaján, illetve a fent ismertetett vas-
cularis malformációk következményeként.

gerinctrauma 

a gerincsérülések képalkotó diagnosztikája nehéz 
feladat, mert több ellentmondást rejt magában. a 
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megnehezítik a beavatkozás okozta elváltozások. a 
gerincműtétek során a stabilitás helyreállítására 
gyakran ültetnek be fémanyagot, ami nehézséget 
jelent a műtermékek miatt. végül a szokásos prob-
léma: csak a klinikai adatok ismeretében, a klinikus-
sal együtt gondolkodva határozható meg sok eset-
ben, hogy a képeken látható elváltozások közül 
melyeknek van jelentősége a tünetek és a prognó-
zis szempontjából.

a komplex problémakör és a beteg sok esetben 
minden szempontból rossz állapota miatt a leg-
pontosabb adatokra van szükség, ezért az operált 
gerinc esetében nem beszélhetünk túlvizsgálásról: 
a hagyományos röntgenfelvételekre és a ct-re 
éppen úgy szükség lehet, mint az Mr-re.

Mi lehet az oka egy gerincműtét sikertelenségének?

1.  A műtét előtti kivizsgálás nem volt elég részletes, és 
az eredményt befolyásoló elváltozás rejtve maradt. 

 Súlyos neurológiai károsodást okozhat például 
egy scoliosis műtéti kezelése során, ha a diaste-
matomyelia rejtve marad, mert a fejlődési rend-
ellenességgel gyakran együtt járó, a két gerinc-
velő fél között elhelyezkedő rostos vagy csontos 
septum megakadályozza a gerincvelő mozgását 
a görbület kiegyenesítése során. 

 összességében eredménytelen lesz az a gerinc-
velői daganat eltávolítás is, amelynek kivizsgálása 
során nem észlelték, hogy például metastasisok 
vannak a gerinc más szakaszán.

2.  A műtét nem a megfelelő szegmentumban történt.
 ennek többek között oka lehet, hogy a gerinc 

vizsgálata során a nagy jelentőségű szegmen-
tummeghatározást időnként megnehezítik a fej-
lődési rendellenességek és variációk. Fontos a 
nevezéktan is: ha nincs teljesen egyértelmű 
megállapodás a radiológus és a sebész között, 
akkor az intervertebrális réseket leghelyesebb a 
két szomszédos csigolyával elnevezni: pl. l-iv-v. 
rés, amit egyébként a legtöbb helyen l-iv. résnek 
neveznének. Fontos a gyökök elnevezése is: az 
említett l-iv-v. rés magasságában például a fora-
menen az l-4. gyök lép ki, a durazsákból pedig az 
l-5. gyök ered. ne feledjük, hogy a c-vii-d-i. fora-
menen a c-8. gyök lép ki!

3.  Az operált elváltozás természetéből következik, hogy 
kiújulhat, illetve nem lehetett teljesen eltávolítani, 
így progrediál.

 erre a lehetőségre elsősorban daganatok eseté-
ben kell felkészülni.

4.  Műtéti szövődmény lépett fel.
 gerincvelő- vagy gyökkárosodás, gyulladásos 

folya mat alakulhat ki például.

5. az instabilitás megakadályozására behelyezett 
fémanyag okoz problémát. 

 nem megfelelően vagy gyenge csontállományba 
behelyezett fémanyag kilazulhat, a túlzott mecha-
nikai igénybevételnek kitett fémanyag eltörhet. a 
fémanyag beültetésével végzett műtétek kontroll 
vizsgálataival kapcsolatban meg kell jegyezni, 
hogy ma már a legtöbb helyen titán ötvözetből 
készült implantátumokat használnak, amelyekkel 
az Mr-vizsgálat elvégezhető, mert minimális 
műterméket adnak. Ha szükség van ct-vizsgálatra, 
akkor nagyon vékony szeletvastagsággal lehet a 
fémes műtermékek mellett is megítélhető minő-
ségű képeket készíteni.

6.  Failed back surgery szindróma
 az egyik leggyakoribb probléma ebben a tárgy-

körben: a lumbalis porckorongsérv műtéte után 
a betegnek változatlan vagy újabb panaszai 
támadnak. a panaszok tökéletesen elvégzett 
műtét után is megjelenhetnek, olyankor az 
elsődleges kérdés az, hogy recidív porckorong-
sérv vagy hegszövetképződés okozza-e azokat. 

 a kérdés megválaszolására ct-vizsgálat megkí-
sérelhető, de az esetek jelentős részében nem 
kapunk egyértelmű választ. az Mr a legalkalma-
sabb vizsgálat. a recidív sérv az esetek jelentős 
részében a natív t2 és t1 súlyozott képeken is 
látszik. annak hiányában a kontrasztanyagos 
képeken a gyököket magába foglaló, azokat von-
gáló vagy deformáló hegszövetet lehet kimutat-
ni. 

 a panaszok hátterében előfordul még gennyes 
gyulladás, tályog, illetve steril spondylodiscitis. 
tünetképző lehet az instabilitás is, amelynek iga-
zolására az Mr mellett funkcionális röntgenvizs-
gálatra, illetve az újabb műtét megtervezéséhez 
ct-vizsgálatra is szükség lehet.

Számos kisebb szalag is hozzájárul a régió megtar-
tott mozgásterjedelem melletti rögzítéséhez. a sza-
lagok sérülhetnek önmagukban, vagy kiszakadhat 
csontos tapadásuk.

vizsgálatukra a hagyományos röntgenfelvételek 
csak indirekt módon, az instabilitás igazolásával, 
funkcionális módszerekkel volnának alkalmasak. 
akut állapotban azonban ezeket nem alkalmazzuk 
a gerincvelő-sérülés veszélye miatt.

a ct-vizsgálat a craniospinalis átmenet nagyobb 
szalagjait közvetlenül ábrázolja, sérülésük, bevérzé-
sük megítélhető, ugyanakkor jól láthatók a kisza-
kadt kis csontos tapadási pontok.

Mr vizsgálatnál nagy felbontású protondenzitá-
sú képsorozatokat érdemes alkalmazni a szokásos 
szekvenciák mellett, mert a szalagokat ezek ábrá-
zolják legbiztosabban. 

a disztálisabb szakaszokon a szalagsérülések 
jelentősége kisebb, de nem elhanyagolható. a 
sérült ligamentum flavum duzzanat vagy bevérzé-
se például jelentős térfoglaló hatást okozhat.

a porckorongok traumás eltérései 

a porckorongok sérülései rendkívül nagy jelentősé-
gűek, mert a traumás porckorongsérv térfoglaló 
elváltozásként súlyos veszélyt jelenthet az idegi 
funkciókra. 

a porckorongok állapotáról a hagyományos 
röntgenfelvételeken legfeljebb indirekt információt 
kapunk. Sérülésük gyanúja esetén ct- vagy 
Mr-vizsgálattal kell továbblépni.

ct vizsgálatnál az intervertebralis rés szűkülete, 
az elődomborodó porckorong-állomány a lumbalis 
szakaszon jól megítélhető. a háti és nyaki szakaszon 
a nagy mennyiségű csont, illetve az epiduralis ple-
xus hiánya miatt az ábrázolódás kevésbé kedvező, 
de vékony rétegű képeken rendszerint felfedezhető 
az elváltozás. Fontosak a rekonstrukciós képek az 
elváltozások térbeli helyzetének pontos értékelésé-
hez.

Mr-vizsgálatnál ezek az elváltozások sokkal pon-
tosabban ábrázolódnak, és jól látható a protrusiók 
vagy herniák idegi elemekre gyakorolt hatása is. 

Epiduralis haematoma 

az esetek kis részében okoz súlyos tüneteket, mert 
a dura könnyen elmozdul a csigolyáktól, így a hae-
matoma hosszú szakaszra tud kiterjedni. 

ct-vizsgálatnál a szomszédos csontok okozta 
műtermékek miatt csak a nagy méretű, jelentősen 
térfoglaló elváltozás észlelhető.

Mr-vizsgálatnál a megjelenése függ a vér oxi-
géntartalmától. a dura jelmentes vonala hívhatja fel 
rá a figyelmet, amelyet a haematoma elemel a 
csontos elemektől. gre t2* képen a haematomá-
ban lévő hemosziderin ábrázolható.

a gerincvelő traumás eltérései 

az Mr-vizsgálatok bevezetése előtt a gerincvelő 
sérülése csak kiterjedt vérzések esetén volt észlel-
hető ct-vizsgálattal. 

az Mr-vizsgálattal a vérzést, a környező oede-
mát és a gerincvelő duzzanatát is látni lehet a többi 
traumás elváltozással együtt. kimutatása azért jelen-
tős, mert megmagyarázza a neurológiai tüneteket, 
és lényeges információt nyújt a prognosztikában. a 
nagyobb (10 mm-nél hosszabb) vérzés jelenléte, a 
kiterjedt oedema és a vizsgálat idején is fennálló 
gerincvelő-kompresszió kifejezetten rontják a prog-
nózist, a neurológiai tünetek javulásának az esélyét. 

a tünetképző sérülések kimutatásában megfele-
lő készüléken a diffúziós képalkotásnak is szerepe 
van, mert korán mutatja az oedemát.

a fentiekből azt láthatjuk, hogy a modern kép-
alkotásban a sérült gerinc értékelésére a csontok 
elváltozásainak tisztázása után (amit elsősorban 
ct-vel, annak hiányában hagyományos röntgenfel-
vételekkel végezhetünk el) feltétlenül indokolt 
volna az Mr-vizsgálatot is elvégezni nagy informá-
ciótartalma miatt. Ha ez jelenleg nem is lehetséges 
minden esetben, a neurológiai tüneteket mutató 
gerincsérülteknél mindenképpen törekedni kell 
arra, hogy elkészüljön az Mr. 

az operált gerinc 

a gerinc elváltozásainak egy részét műtéti úton kell 
vagy lehet gyógyítani. a többi szakterülethez 
hasonlóan az operált gerinc esetében is fel kell 
készülnie a képalkotó diagnosztikának arra, hogy 
kontroll vizsgálatot kell végezni, és azon a változat-
lan vagy kiújult, illetve újonnan megjelent tünetek 
okát meg kell keresni.

a posztoperatív vizsgálatok számos nehézséget 
jelentenek. a műtét utáni állapotban a szokásos 
anatómiai és patológiai szituációk felismerését 
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A fej-nyak régióban alkalmazandó 
képalkotó módszerek jellegzetességeiről 

A fej-nyak régió bonyolult anatómiája, a kóros elvál-
tozások régiónként változó formái, azok komplex 
morfológiai és patológiai kapcsolatai miatt a radio-
diagnosztika speciális területe. A pontos állásfogla-
láshoz nagy felbontást nyújtó vizsgáló módszerekre, 
klinikai ismereteken alapuló megfelelő metodika 
alkalmazására, multidiszciplináris együttműködésre 
van szükség. A hagyományos röntgenvizsgálati 
módszerek a fej-nyak régió képi diagnosztikájában 
háttérbe szorultak. Jelenleg a réteganatómián ala-
puló szemlélet határozza meg a képalkotói diag-
nosztikát, az ultrahangvizsgálat (UH), de főleg a 
komputertomográfiás (CT), mágneses rezonanciás 
vizsgálat (MR), melyek átfogó információval szolgál-
nak. Az MDCT elterjedésével lehetővé vált, hogy 
bármely síkban készítsünk rétegeket, és kihasználjuk 
a módszer multiplanáris előnyeit. Fej-nyaki régió 
MR-vizsgálatára nagy térerejű (1.5-3T) MR-készülék 
szükséges. Az MR előnye, hogy lágyrész-felbontása 
kontrasztanyag alkalmazása nélkül is jobb, mint a 
CT-é, priméren bármely sík ábrázolására alkalmas 
képalkotás, és nem jelent a szervezetre káros bioló-
giai hatást. A technika fejlődésével, az új, speciális és 
gyorsabb mérésmódokkal, jobb térbeli felbontást 
nyújtó felületi tekercsek használatával, szövetspecifi-
kus kontrasztanyagok (pl. RES-specifikus) alkalmazá-
sával a vizsgálat diagnosztikus pontossága folyama-
tosan javul.

Hátránya, hogy a CT-nél rosszabbul ábrázolja a 
meszesedést és a velőt nem tartalmazó csontele-
meket. A nagy felbontóképességű (high-resolution) 
CT- és MR-technika magas geometriai és kontraszt-
felbontásával igen apró térfogatelemeket is el 
tudunk különíteni. Gyakran a két nagy digitális 
rétegképalkotó módszert együttesen alkalmazzuk, 
azaz a natív és kontrasztanyagos MR vizsgálatot a 
csontszerkezet kiegészítő elemzése céljából nativ 
CT-vel egészítjük ki. A CT és az MR információja 
kiegészíti egymást, az eredményt mindig a klini-
kummal szoros összefüggésben kell elemezni.

Az anatómiai képalkotó módszerek (RTG, UH, CT, 
MR) pontos anatómiai és patoanatómiai informáci-
óval szolgálnak, mellettük, a technikai fejlődés ered-
ményeként előtérbe kerültek a funkcionális, mole-
kuláris képalkotó módszerek (SPECT, PET/CT, 
MR-spektroszkópia, dinamikus és diffúziós MR). PET/
CT a két módszer fúziójával a metabolikus eltérést 
kiváló anatómiai megjelenítéssel társítja, ezzel az 
anyagcsere-folyamatok jelzésére alkalmas radiofar-
makon a CT „szövetspecifikus kontrasztanyagaként” 
javítja a módszerek pontosságát. 

Ezek a módszerek metabolikus elváltozásokat, a 
daganatok és gyulladások normálistól eltérő, külön-
böző mértékben fokozott anyagcsere folyamatát 
jelenítik meg és kvantitatív analízist is lehetővé tesz-
nek. A funkcionális képalkotó módszereket főleg a 
postterápiás heges reziduum és a daganat rezidu-
um, ill. recidíva elkülönítésére, nyirokcsomó-me-
tasztázisok kimutatására, valamint a terápia haté-
konyságának vizsgálatára alkalmazzuk. 

A nyaki erek megítélésére az MR-angiográfia 
(MRA) részben átvette a katéteres angiográfia diag-
nosztikus szerepét, indikációja, pontossága a 
CT-angiográfiához hasonló. Az MR-limfográfia vas-
oxid-tartalmú kontrasztanyag (USPIO = ult-
ra-small-part-ioron-oxide) intravénás alkalmazásá-
val vizsgálja a nyirokcsomókat, a metasztatikus góc 
nem veszi fel a kontrasztanyagot. (Sajnálatos, hogy 
az MR limfográfia hatásosságát egyértelműen bizo-
nyító klinikai vizsgálatok ellenére USPIO kontraszt-
anyag a kereskedelembe még nem került.)

Nyaki teriméből a mintavétel vagy tapintás útján 
vagy képalkotók által vezérelten, elsődlegesen UH 
vezérelten történik. Az MR-vezérelt mintavétel a 
CT-vel és UH-val nem látható lágyrésztumoroknál 
végezhető, megfelelő technikai feltételek esetén.

Halló és egyensúlyszerv 

Vizsgáló módszerek 

Hagyományos röntgenfelvételek. A sziklacsont 
célzott vizsgálatára korábban rutinszerűen használt 

3. Fül-orr-gégészeti képalkotó diagnosztika
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vagy hiányozhat is. A nervus facialis lefutása is lehet 
kóros, ritkán az ideg hiányozhat. A csiga, vestibu-
lum, félkörös ívjáratok lehetnek kisebbek vagy 
deformáltak vagy akár hiányozhatnak is. Az aque-
ductus lehet a normálisnál tágabb. A belső hallójá-
rat lehet, hosszabb, deformált vagy dilatált, a steno-
sis, agenesia ritka. Fejlődési rendellenesség klinikai 
gyanújakor, elsődlegesen CT végzendő. Belső fül és 
hallójárat rendellenességének gyanújakor MR-t is 
alkalmazunk.  

Sérülések. A sziklacsont hosszanti törései a sérü-
lések 90%-át teszik ki, a törésvonal a temporoparie-
talis boltozatról a koponyaalap, középfül felé húzó-
dik és a középfülön át a belső fülre is ráterjedhet, 
valamint a sinus sphenoidalisra, ellenoldali orbitára. 
Ezekben a sérülésekben általában a dobhártya kon-
túziója, a hallócsontocskák luxatiója vagy fracturája, 
esetleg a nervus facialis léziója is kialakulhat. Az ese-
tek 10%-ában a törésvonal haránt helyzetű, általá-
ban az occipitalis boltozatról indul, innen terjed a 
pyramis medialis falára, belső fülre és a nervus facia-
lis szakadásával járhat A törés szövődményeként 
meningitis, abscessus alakulhat ki. Leggyakrabban 
CT-vizsgálat szükséges, MR-vizsgálat posttraumás 
meningokelében és facialis paresisnél indokolt. 
Posttraumás süketség, szédülés esetén a labyrintus 
fibrosisa MR-rel kimutatható. MR alkalmazásakor 
fény derülhet halántéklebenyi kontúzióra is. 

Gyulladások. Az epipharynxba nyíló és a dob-
üreg szellőzését biztosító tubakürt kompressziója a 
dobüregben váladék retentiót eredményez és gyul-
ladást kelt. A gyulladás lehet acut, subacut és króni-
kus. Otitisnél, amíg a folyamat csontra nem terjed, 
csak a sejtrendszer légtartalmának csökkenését 
észleljük. Ha a folyamat ráterjed a csontállományra, 
rendszerint destructio, ritkán csont-újképződés 
keletkezik. Egyszerű krónikus otitisben a sejtrend-
szer scleroticus. Serosus otitisben folyadék jelenik 
meg a dobüregben, a sejtrendszerben a csontdest-
ructio ritka. Az otitis szövődményei közül a facialis 
paresis után, a középső vagy hátsó scala tályog 
említendő. Tályognál elsősorban a sziklacsont hátsó 
falának destructioját kell keresni. Fontos kizárni a 
sinus sigmoideus trombosisát, melyet kontraszt-
anyaggal készült CT-vel vagy MR alapján tehetünk. 
Cholesteatomás otitisnél a bőrrel borított dobhártya 
a középfülbe nyomul, majd a dobüreg zsákszerűen 
záródik és idővel elhalt hámsejtek töltik ki, mely fer-
tőződhet. A cholesteatoma kezdetben a dobüreg 
külső-felső részébe és az antrum mastoideumba 
terjed. Gyakran destruáltak a hallócsontok, főleg az 
üllő teste, hosszúnyúlványa, de a kengyel és a kala-

pács is. Az esetek 10%-ában a lateralis ívjáraton fis-
tula alakul ki. Ritkábban arrodált a kengyel talpa, a 
vestibulum és a hátsó ívjárat. A dobüreg felső falá-
nak destructiójakor a gyulladás beterjed a koponyá-
ba és epiduralis, subduralis vagy agyi tályog, menin-
gitis, sinus thrombosis alakulhat ki. A canalis facialis 
dobüregi szakasza is megnyílhat és az ideg káro-
sodhat. 

A malignus otitis externa leggyakrabban cukor-
betegeknél látható. Ha a gyulladás csontot is dest-
ruál, malignus tumortól nem lehet elkülöníteni. 

A gyermekkori gyulladásos elváltozások eltérnek a 
felnőttkoritól, melynek immunbiológiai és anató-
miai okai vannak. Az antibiotikumok bevezetésével 
a típusos klinikai tünetekkel járó lefolyás megritkult, 
megnövekedett az elhúzódó, látens, maszkírozott 
otitisek, otoantritisek, mastoiditisek száma, melyek 
kimutatása a képalkotók feladata. 

Daganatok. A sziklacsontot alkotó összes szö-
vetből indulhat ki daganat, így a csontból (osteo-
ma, osteoblastoma, osteosarcoma stb), porcból 
(chondrosarcoma), idegből (schwannoma, menin-
geoma). A külső hallójáratban leggyakoribb benig-
nus tumor az osteoma, malignus tumorként a carci-
noma mellett sarcoma, melanoma, lymphoma és 
metasztázis is előfordulhat. A középfül daganatai 
általában a környezetből terjednek a dobüregbe. A 
fossa jugularisban elhelyezkedő tumor lehet che-
modectoma (glomus jugulare tumor), schwannoma, 
és meningeoma is. A chemodectoma hypervascu-
larisalt, az érképletek MR-rel kimutathatók és angi-
ográfiával embolizálhatók. Chemodectoma dob-
üregben is fejlődhet (glomus tympanicum tumor), 
melynek dobhártyaképe jellegzetes, kékes színű. A 
pontocerebellaris régióban, belső hangvezetőben 
az acusticus neurinoma a leggyakoribb daganat, 
mely valójában vestibularis schwannoma. A daga-
nat által okozott csonteltérést a CT kiválóan meg-
mutatja, de az agyállományhoz, durához, érképle-
tekhez, bázis alatti lágyrészhez való viszonyát az MR 
jobban tisztázza. A pontocerebellaris régió, belső 
hallójárat elsődleges képalkotói vizsgálata az MR.  

Ismeretlen eredetű csontosodási zavar: 
otosclerosis (otospongiosis). Az otosclerosis kóros 
csontképződés a dobüregben, mely reziduális porc-
szövetből indul ki. A kengyel talpának csontos fixáci-
ója vezetéses hallácsökkenéshez vezet. Abban az 
esetben, ha a folyamat a belső fülben is zajlik, idegi 
halláscsökkenés is kialakul. Az otoscleroticus gócok a 
dobüregben a stapes előtt, a belső fülben a csiga, 
félkörös ívjáratok körül CT/MR-rel kimutathatók (3.2. 
ábra). CT-vel jól lehet kontrollálni a beültetett proté-

Schüller-, Stenvers-típusú röntgenfelvételeken csak 
részleges információt kapunk a sejtrendszerről, a 
belső hallójárat tágasságáról, a pyramis-csúcs státu-
sáról, de nem tudunk tájékozódni a dobüregről, a 
belsőfül- és a belső hallójáratok állapotáról. 

Zonográfia. Csecsemő- és kisgyerekkorban, 
elhúzódó fülgyulladáskor, a pyramis ábrázolására a 
vastag rétegfelvétel (zonográfia) méltatlanul elha-
nyagolt, hasznos módszer, melyet csak kevesen 
használnak. A rétegmélység helyes megválasztásá-
val egy 2 cm-es rétegvastagságban csak a vizsgálni 
kívánt pars petromastoidea képe ábrázolódik, és az 
előtte-mögötte lévő képletek elmosódnak. A vizs-
gálat informatív, sugárterhelése lényegesen kisebb, 
mint a gyakran sikertelen hagyományos röntgenfel-
vételeké és kisebb, mint egy CT-vizsgálaté. 

CT-vizsgálat. A magas felbontású CT-vizsgálat 
vékony rétegekkel (0,5–1 mm-es), csontábrázolásra 
alkalmas paraméterek mellett a bonyolult csont-
struktúra kimutatására, csont és levegő elkülöníté-
sére kiválóan alkalmas. Tumoroknál, gyulladás int-
racraniális terjedésekor, sinus thrombosis gyanúja-
kor, kontrasztanyag alkalmazása is szükséges. Az 
MDCT elterjedésével lehetővé vált, hogy bármely 
síkban jó minőségű rétegeket készítsünk.

MR-vizsgálat. Minden olyan esetben, ha a gyul-
ladásos vagy daganatos folyamatot a CT nem tisz-
tázta, MR is indokolt. Az MR kiváló adatokat szolgál-
tat a daganat vagy a gyulladás intracraniális terjedé-
séről, a durához, erekhez való viszonyáról, megmu-
tatja a belső fül, belső hallójáratok struktúráját, a 
bázis alatti lágyrészek állapotát. Az MR-vizsgálat 
magas felbontással, több síkban készül, elsősorban 
T1-, T2-súlyozott rétegeket alkalmazunk és gyakran 
kontrasztanyagot is használunk, a zsír elnyomásával 
vagy anélkül. 

A normális halló- és egyensúlyszerv 
anatómiája 

A halántékcsont a koponyaalap és kisebb részben a 
boltozat képzésében vesz részt, részei a következők: 
pars petromastoidea, -squamosa, -tympanica, -hyo-
idea (processus styloideus). A pars petromastoidea 
a pars petrosából (sziklacsont) és a -mastoideából 
(csecsnyúlvány) áll. A sziklacsont négyoldalú pyra-
mis, alapja a pars mastoideával nőtt össze, az 
ékcsont nagyszárnya és a nyakszirtcsont között fek-
szik. Csúcsa előre és közép felé tekint a sella, fora-
men lacerum irányába. Az elülső felszín a középső, 
hátsó felszín a hátsó koponyagödör képzésében 

vesz részt. A pyramis hátsó élén az incisura jugula-
rist találjuk, mely a foramen jugulare elülső falát 
alkotja. A pyramis elülső éle a tuba auditiva csontos 
szakaszának képzésében részt vesz. A hallószerv 
külső, közép- és belső fülre osztható. A külső fülhöz 
a fülkagyló és a külső hallójárat tartozik. A középfül 
részei: dobhártya, dobüreg, hallócsontok, fülkürt, 
sejtrendszer. A dobüreg mediális falán két labyrinth 
ablak található (ovális ablak a kengyel talpával és a 
kerek ablak), valamint a nervus fatialis csatornája. A 
felső fal, a tegmen tympani vékony csontlemez a 
pyramis elülső felszínén. A belső fül (labyrinthus) 
csontos és hártyás labyrinthból áll, a csontos laby-
rinthust a vestibulum, a három félkörös ívjárat és a 
csiga alkotja. A hallás receptorait a csiga tartalmaz-
za, az ívjáratok és a vestibulum az egyensúly érzék-
szerve. A ductus aqueductus az endolymphaticus 
nyomás kiegyenlítésében vesz részt, a csiga bazális 
kanyarulatát a foramen jugulare lateralis részével 
köti össze. A belső hangvezetőben négy ideg fut, a 
nervus faciális (VII) és a nervus vestibulocochleáris 
(VIII) három ága, a nervus cochlearis, nervus vesti-
bularis superior és inferior.

A halló- és az egyensúlyszerv 
betegségei 

Fejlődési rendellenességek. A külső hallójárat 
stenosisa vagy hiánya dobhártyahiánnyal társulhat. 
A dobüreg lehet kicsi vagy deformált, a hallócson-
tocskák részben vagy teljesen hiányozhatnak, lehet-
nek deformáltak, hypoplasiasak, atípusos helyzetű-
ek (3.1. ábra). A kerek és az ovális ablak lehet kisebb 

3.1. ábra. 
Külső hallójárat atresia. Axialis síkú CT réteg. Jobb oldalon 
külső hallójárat nem fejlődött, de a dobüreg levegőt tartal-
maz és a kalapács feje is kimutatható
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orrüregbe herniálódhat. A sinus frontalis törésekor 
sérülhet az elülső koponyagödör, az orbitatető és az 
orbita felső pereme is. Darabos peremtöréskor a 
diszlokálódott csontdarabkák mint idegentestek 
fúródnak az orbitába. Az orbitalis emphysema rend-
szerint a szomszédos melléküregek törésekor alakul 
ki, de következményes gyulladás is okozhatja. 
Mindezek, valamint a törést kísérő haematoma is 
CT-vel jól kimutatható. 

A carotidocavernosus fistula leggyakrabban trau-
más eredetű. A CT-n látott szélesebb vena ophthal-
mica superior valószínűsíti a klinikai diagnózist, 
MR-rel az erek közötti fistulajárat is igazolható. 

Gyulladások. Az orbita zsíros terének diffúz 
gyulladása, cellulitise, a subperiostealis abscessus 
leggyakrabban melléküreg eredetű (3.3. ábra). A 
homloküreg-, rostasejt mucokele, -pyokele arrodál-
va a csontos falat intraorbitalis térszűkületet okoz-
hat. A ductus nasolacrimalis elzáródása dacryocys-
tokelet eredményez. A kele befertőződésekor a 
gyulladás ráterjedhet az egész orbitára. A könny-
tömlő, könnymirigy krónikus gyulladása daganatot 
utánozhat. Az orbitalis pseudotumor idiopathiás 
gyulladásos reakció, malignus lymphomától, benig-
nus lymphoid proliferatiótól nehezen különíthető 
el. Jelei: izommegvastagodás, denzitás emelkedés a 
zsírban, gyakran a könnymirigy megnagyobbodá-
sa, secunder scleritis és opticus neuritis. Ha a myo-
sitis dominál, a pseudotumor endocrin myopathiat 
utánoz. Az endocrin ophthalmopathia az extraocu-
laris izmok orsó alakú megvastagodásával jár. A 

musculus rectus medialis és inferior érintettsége a 
leggyakoribb. A granulomatosus elváltozások (sar-
coidosis, tuberculosis, Wegener-granulomatosis 
stb.) pseudotumor képében mutatkoznak. A nervus 
opticus gyulladását felnőttkorban leggyakrabban a 
demyelinisatios betegségek okozzák. Kompressziót 
okozó tumor is jelentkezhet opticus neuritis tüneté-
vel. A CT/MR-nek az a szerepe, hogy kizárja a térszű-
kítő elváltozást, és felvesse a demyelinisatios kórkép 
gyanúját vagy kimutassa a daganatot. 

Danagatok. Intraocularis daganatok. A reti-
noblastoma a gyermekkor leggyakoribb intraocula-
ris tumora, 98%-ban 3 év alatt jelentkezik, 40% -ban 
kétoldali. Gyakori a familiáris előfordulás, mely 
genetikai eredetet bizonyít. A szemgolyón belüli 
meszesedés jellegzetes retinoblastomára. A CT és 
az UH diagnosztikus pontossága közel azonos. A CT 
és az MR jelentősége főleg abban van, hogy jobban 
demonstrálja a tumor extraocularis elhelyezkedé-
sét. A melanoma a leggyakoribb felnőttkori bulbus 
tumor, csaknem mindig egyoldali. Ophthalmo-
scoppal és UH-vizsgálattal is jól megítélhető. A 
lapos melanoma klinikai, UH-, CT- és MR-vizsgálattal 
is retinaleválással téveszthető össze. A metastasisok, 
főleg emlő-, tüdő- és vesecarcinoma áttétei, az 
érhártyában jelentkeznek. 

Intraconalis tumorok. A nervus opticus tumorai 
az ideg tubularis vagy orsó alakú kiszélesedésével 
járnak. A glioma főleg gyermekkorban fordul elő 
75% -ban 6–10 év között. Az opticus meningeoma 
rendszerint felnőttkorban jelentkezik. Nem rendel-
kezünk olyan képalkotói módszerrel, mely alapján a 
glioma és a meningeoma egymástól vagy egyéb 
tumoros infiltrációtól (pl. leukaemia, lymphoma) 
biztonsággal elkülöníthető lenne. A haemangioma 
a leggyakoribb benignus orbitatumor, melynek 
MR-jelmenete, a kontraszthalmozás módja jellegze-
tes. A primer malignus daganatok közül felnőttkor-
ban a carcinoma, gyermekkorban a neuroblastoma 
és a rhabdomyosarcoma fordul elő. A metasztázis 
ritka, rendszerint emlő-, vese-, pajzsmirigy-, tüdőda-
ganatok haematogen áttételei. 

Extraconalis tumorok. A csontos orbitából, az 
orbita környezetéből, a könnymirigyből és a könny-
tömlőből erednek. A dermoid cysta congenitalis 
elváltozás, leggyakrabban a fovea lacrimalisban 
vagy az orbitetetőn foglal helyet. A csontot sima 
kontúrral usurálhatja, solid, cystosus és zsíros ele-
meket tartalmaz. A meningeoma a leggyakoribb 
extraconalis tumor, a csont megvastagodása és 
sclerosisa jellegzetes, de nem általános velejárója. A 
meningeomák többsége jelentős halmozást mutat, 

zis helyzetét. MR-rel a belső fül folyadékterében 
kialakult fibrotikus lézió is ábrázolódik.

Orbita 

Vizsgáló módszerek 

Hagyományos röntgenvizsgálat. A hagyomá-
nyos röntgenfelvétel nem komplikált sérüléseknél, 
fém vagy mész denzitású idegentestnél rendszerint 
elégséges információt nyújt. 

UH-vizsgálat. Intraocularis elváltozások meg-
ítélésében elsődleges az UH szerepe, mert az oph-
thalmoscopos leletet a daganat, idegentest, retina-
leválás, trauma, fejlődési rendellenesség vizsgálata-
kor jól kiegészíti. 

CT-vizsgálat. A CT-t főleg az extraoculáris, ext-
raorbitális elváltozások megítélésére alkalmazzuk, 
valamint orbita sérüléskor és intraoculáris idegen-
testek vizsgálatára is. MDCT-vel többsíkú szeletre-
konstrukciót készítünk és 3mm-es szeletvastagsá-
got alkalmazunk. A CT-vizsgálat jelentőségét a kör-
nyező csontos anatómiai képletek pontos leképzé-
se jelenti. Trauma esetén elégséges a natív vizsgá-
lat. Gyulladásos szövődmény, daganat esetén kont-
rasztanyagot is alkalmazunk. Mindenkor fokozottan 
kell figyelnünk az alkalmazott sugárdózisra, a szem-
lencse védelmében.

MR-vizsgálat. Az MR nemcsak az extraoculáris, 
extraorbitális elváltozások, hanem a bulbus megíté-
lésére is alkalmas. Az MR a CT-nél szemléltetőbben 
mutatja az orbita kapcsolatát az orrmelléküregek-
kel, az intracraniummal és az erekkel is. 
MR-vizsgálatkor kihasználjuk a módszerrel multipla-
náris előnyeit, T1- és T2-súlyozott rétegeket készí-

tünk zsírelnyomással és anélkül, 3 mm-es szeletvas-
tagságot alkalmazunk. Kontrasztanyag alkalmazása 
után 2–3 mm-es zsírszupressziós T1-súlyozott méré-
seket készítünk. 

A normális orbita anatómiája 

Az orbita pyramis alakú tér, mely szoros kapcsolat-
ban van az elülső és középső koponyagödörrel, orr-
melléküregekkel. Az orbitatető fő részét az os fron-
tale alkotja, melynek ventrolateralis részén, egy 
sekély vályulatban helyezkedik el a glandula lacri-
malis. Az orbitafenék vékony csont lamella, mely 
könnyen betörik. A medialis orbitafal középső része 
a lamina papyracea, szintén vékony csontlemez. Az 
ettől ventralisan lévő fossa lacrimalis tartalmazza a 
könnytömlőt, mely a ductus nasolacrimalison kere-
szült az alsó orrjáratba ürül. A fissura orbitalis supe-
rior a lateralis fal és az orbitatető, a fissura orbitalis 
inferior a lateralis fal és az orbitafenék között van, 
mindkettőn erek és idegek haladnak át. A canalis 
opticust egészében az ékcsont kis szárnya alkotja, 
ezen csatorna köti össze az orbitacsúcsot és a sup-
rasellaris cisternákat, ebben fut a nervus opticus és 
az arteria ophthalmica. Az intracranialis gyulladá-
sok, tumorok, haematomák beterjedhetnek az opti-
cus hüvelyébe, mivel a meningealis rétegek és terek 
folytatódnak az ideg körül. Az orbitális lágyrészek 
intra- és extraconalis helyzetűek. A zsírtartalmú int-
raconalis teret a szemgolyó dorsalis felszíne és az 
egyenes szemizmok, ill. a közöttük kifeszülő fibro-
sus septum által létrejött palást alkotja. Az extraco-
nalis tér az izmok és a csontos orbita között helyez-
kedik el. 

Az orbita betegségei 

Sérülések. Az orbita leggyakoribb traumás elválto-
zása az idegentest, mely vérzéssel társulhat. 
Legjobban a fémek, de az üveg, plasztik, fa idegen-
test is kimutatható CT-vel. Intraocularis idegentest 
kimutatására az UH is érzékeny módszer, de a CT-től 
jobb lokalizálás várható. Extraocularis idegentestnél 
is CT az informatívabb. A retinaleválás, lencse dislo-
catio, bulbus ruptura, nervus opticus sérülése CT/
MR-rel jól kimutatható. Az ütés következtében az 
orbitára mért nyomás beroppantja a vékony media-
lis és alsó orbitafalat, blow out törés jön létre. A töré-
sen át a medialis és alsó egyenes szemizom a kör-
nyező zsíros állománnyal együtt az arcüregbe, ill. az 

3.2. ábra. 
Cochleáris otoslerosis. Koronális síkú CT réteg. A csigák kom-
pakt állománya megkevesbedett és a csont helyén hypo-
dens szerkezet van

3.3. ábra. 
Gombás gyulladás, mucormycosis orbitális és intracraniális 
stövődménye. Axialis síkú CT rétegek. Az orrmelléküreg 
rendszer mucormycosisa beterjedt a jobb orbitába, sinus 
cavernosusba 
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A normális orrmelléküregek 
anatómiája és fiziológiája 
Az orr- és melléküregrendszer élettani és klinikai 
egységet képez. Az orrüreg, homlok-, rosta- és 
ékcsonti öböl a koponyaalap részei, megbetegedé-
seik az intracraniumba és az orbitába is beterjed-
hetnek. A rostasejtrendszer centrális helyzetű, meg-
betegedésre hajlamos, az elülső koponyagödör felé 
vékony csontlemez határolja (lamina cribrosa), vala-
mint az orbita felé is (lamina papyracea). A mellék-
üregrendszer ventralis csoportjának centrális része 
az infundibulum ethmoidale, ide vezetnek az elülső 
és a középső rostasejtek, ide nyílik a homloküreg is. 
A középső orrkagyló alatti teret nyíl irányban ketté-
osztja a procesus uncinatus, felette boltosul laterali-
san a bulla ethmoidalis. A két képlet közötti rés a hia-
tus semilunaris, mely az infundibulum ethmoidalé-
ba vezet. Az infundibulum ethmoidale előrefelé 
tölcsérszerűen nyúló üreg, vékony csatornaként jól 
látható a coronalis CT/MR-metszeteken. A mellék-
üregek hátsó csoportja: az ékcsonti öböl és a hátsó 
rostasejtek. Közöttük helyezkedik el a recessus sphe-
noethmoidalis, frontalis síkú keskeny rés, ezen át jut 
a hátsó melléküregek váladéka az orrgaratba. A 
melléküregeket csillószőrös hengerhám béleli, a csil-
lószőrök a secretumot a fiziológiás szájadék felé 
továbbítják, onnan közvetlenül, vagy közvetve az 
orrüregbe, orrgaratba jut a nyák (3.5 A, B. ábra).  

Az orrmelléküregek betegségei 

Fejlődési rendellenességek. Az orr- és mellék-
üreg rendszerben nagy számban fordulnak elő vari-
ációk. Vannak, amik gyulladásra, gyulladásos szö-
vődményre vagy műtéti szövődményre hajlamosí-
tanak (lásd gyulladás alfejezetben). Ha az eltérések 
funkcionális elváltozást nem okoznak, melléklelet-
ként kezelendők. A nagymelléküregek alaki eltéré-
sének, csökkent vagy fokozott légtartalmának, 
szeptáltságának panaszmentesség esetén nincs 
jelentősége. Az elülső koponyagödör kongenitális 
résein keresztül az agyburok önállóan vagy agyállo-
mánnyal együtt herniálódhat. A meningokele 
kemény- és lágyburkot, cerebrospinalis folyadékot, 
az encephalomeningokele agyszövetet is tartal-
maz. A nasalis glioma sequestrálódott gliaszövet 
intracranialis kapcsolattal vagy anélkül. 

Sérülések. Az arc középső részének törései 
lehetnek mediális vagy laterális helyzetűek, izoláltak 
vagy kombináltak. A legtöbb maxillát érintő fractu-

ra horizontális lefutású, három főcsoportba osztha-
tó: Le Fort I, a maxilla fogmedri nyúlványa válik le, Le 
Fort II, mindkét maxilla leszakadását jelenti, Le Fort 
III, nemcsak a maxilla, hanem a zygomaticus tömb 
is leválik, ezzel az arckoponya a koponyabázistól 
elkülönül. A legegyszerűbb törések vizsgálatára a 
hagyományos röntgenfelvételek (occipito-frontális, 
occipito-dentalis, lateralis, Welin f. axiális, valamint 
célzott orrcsont, járomív és mandibula felvételek) 
elégségesek. A CT-t komplex sérülésnél, frontobázis 
törésekor, intracranialis szövődmény gyanújakor 
(liquorcsorgás, pneumocephalus), gyulladásos szö-
vődményeknél, blow out törésnél, alkalmazzuk (3.6. 
ábra). 

ez sem specifikus jel, más tumornál, pl.: lymphomá-
nál is látható. A könnymirigydaganatok több mint 
fele jóindulatú, kevertsejtes tumor (pleomorph 
adenoma). A carcinomák szövettana változatos 
(adenocarcinoma, pleomorph carcinoma mucoepi-
dermoid carcinoma stb.) (3.4. ábra). Csontdestructio 
mind a jó- mind a rosszindulatú daganatoknál elő-
fordulhat. A könnymirigy gyakran malignus lympho-
mák és pseudotumorok kiindulási helye. A csontos 
koponyaalap metasztázisai, az orrmelléküregek 
malignus daganatai betörhetnek az orbitába. A fib-
rosus dysplasia tumor szerű elváltozás, orbitalis meg-
jelenése az extraconalis teret, fissurákat, foramen 
opticumot szűkítheti.

Orrmelléküregek 

Vizsgáló módszerek 

Hagyományos röntgenvizsgálat. Napjainkban a 
röntgenfelvétel alkalmazása az egyszerű traumás 
esetekre korlátozódik, valamint azokra a gyulladá-
sos folyamatokra, ahol a melléküregben lévő folya-
dék-levegő nívó kimutatására szükség van. A szum-
mációs felvétel azonban nem alkalmas a mellék-
üreg szájadékok, rostasejtek, iköböl, koponyabázis 
pontos megítélésére és a környező lágyrészek vizs-
gálatára sem. Mandibulába terjedő tumornál a 

csont destrukcióját és a resectio utáni postoperatív 
státust a panoráma röntgenfelvétel jól szemlélteti. 

CT-vizsgálat. A functionális endoscopos sinus 
sebészet (FESS) a fiziológiás szájadékokat szabadítja 
fel, visszaállítja a fiziológiás drenázst, ehhez a szája-
dék körüli viszonyok pontos anatómiáját igényli. A 
CT pontos információval szolgál az ostiomeatalis 
anatómiáról, optimális a csont-lágyrész-levegő 
elkülönítése, az elváltozás kiterjedésének ábrázolá-
sa. CT-vel a velő nélküli finom csontlemezek állapo-
ta, a csont cortikálisa jobban látható, mint MR-rel. A 
CT információt nyújt a sebészi beavatkozás terve-
zéshez és térképet ad az operatőrnek. A CT magas 
térbeli felbontással készül, és az MDCT lehetőséget 
ad arra, hogy mindhárom fősíkban jó minőségű 
szeleteket rekonstruáljunk. A coronális síkú (corona 
varrattal párhuzamos, keményszájpadra merőle-
ges) metszeteken pontosan megítélhetők a mellső 
ostiometalis viszonyok, a rostatető, lamina cribrosa, 
a kóros folyamat elülső és középső koponyagödör-
be való terjedése. Az axialis síkokban a nagymellék-
üregek mellső és hátsó fala, a hátsó rostasejtek – 
iköböl szájadékok megítélése jobb.

Azokban az esetekben, ha a lágyrészfelbontás 
növelése a célunk (daganatnál, gyulladásos szövőd-
ménykor), kontrasztanyagot is alkalmazunk. 
Amennyiben az MR vizsgálat után a csontdestruk-
ció mértékére vagyunk kíváncsiak, elegendő, ha 
natív CT készül.   

MR-vizsgálat. Az MR a CT-nél szemléltetőbben 
mutatja a melléküregek kapcsolatát az orbitával, az 
intracraniummal, a bázis alatti lágyrésszel. 
MR-vizsgálatkor kihasználjuk a módszer multiplaná-
ris előnyeit, 3–4 mm-es szeletvastagságot alkalma-
zunk, T1- és T2-súlyozott rétegeket készítünk zsírel-
nyomással és anélkül, kontrasztanyag alkalmazása 
után zsírszupressziós T1-súlyozott méréseket vég-
zünk. A sokféle mérésmód a szöveti felbontás lehe-
tőségeit növeli. Az MR diagnosztikus előnye, hogy a 
sejtdús daganat a vízgazdag gyulladástól 90%-nál 
nagyobb pontossággal különül el. A recidív tumort 
az MR korábban kimutatja, mint a CT. MR kontraszt-
anyag alkalmazásával a daganat intracraniális terje-
désének (durához, agyállományhoz való viszony, 
perineurális terjedés) megítélése pontosabb. A 
csontvelőbe terjedés MR-rel, a csont corticális álla-
pota CT-vel ítélhető meg jobban. 

FDG-PET/CT-vizsgálat. Reziduális vagy recidív 
daganat gyanújakor, postterápiás hegesedés vagy rezi-
duális tumor elkülönítésére, nyirokcsomó státus vizsgá-
latára, előrehaladott daganatnál a távoli metasztázis 
mérlegelésére a PET/CT-vizsgálat hasznos módszer.

3.4. ábra. 
Könnytömlő carcinoma. Koronális síkú CT réteg. Jobb olda-
lon a könnytömlő területén kóros lágyrész helyezkedik el, 
mely a ductus nasolacrimalis felé destruál és infiltrál

3.5. ábra. 
A nyák dremázs fiziológiás útjai a melléküregekbe

A

B
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lesz. A gennyes sinusitis többnyire féloldali, míg a 
tisztán allergiás sinusitis jellegzetesen kétoldali elvál-
tozás. A gyulladások csaknem fele allergiás alapon 
jön létre, hosszan fennálló formája diffúz polyposis 
képében jelentkezik. A dentalis sinusitis arcüregbe 
nyúló gennyes fog következménye. A gombás sinu-
sitis ritka, általában a melléküreg normál flórájában 
is megtalálható gombák válnak kórokozóvá, ha a 
beteg ellenállása csökkent. A mucormycosis, asper-
gillosis csontdestructióval járhat, ilyenkor a tumor-
tól nehezen különíthetők el. Granulomatosus sinusi-
tisnél (Wegener-granulo ma tosis, midline-granulo-
ma) krónikus, nekrotizáló gyulladás látható az orr- 
és melléküregekeben, felső légutakban, a diagnózis 
a szövettani vizsgálaton alapszik. Csontot nem érin-
tő esetekben mind a gombás- mind a granuloma-
tosus sinusitis az egyszerű krónikus gyulladás képét 
mutatja.

A melléküreg-gyulladások komplikációi. 
Retentiós cysta. Ha a nyálkahártyában lévő mirigyek 
szájadéka a gyulladás miatt elzáródik, a fokozatosan 
termelődő nyák a mirgyet cystává tágítja. A gyulla-
dásos polyp krónikus nyálkahártya-gyulladás talaján 
kialakuló hyperplasia, rendszerint allergiás eredetű. 
A polypok nemcsak az orrüregben keletkeznek, 
hanem a melléküregekben is. Mucokele, pyokele 
akkor keletkezik, ha az egész melléküreg lezárt (3.8. 
ábra). A szájadék mögött termelődő nyák fokozato-
san növekvő mennyisége és nyomása, az üreget 
tágítja, falát elvékonyítja. Az elzáródást okozhatja 
gyulladás, trauma, anatómiai variáció és tumor is. A 
mucokelék több mint fele a homloküregben helyez-
kedik el. A kele jelintenzitása változó, fehérjetartal-
mától, sűrűségtől, a tartalom viszkzitásától függ. A 
CT alapján mucocele és pyocele között nem min-
dig lehet különbséget tenni. MR-rel, a T1-súlyozottan 
magasabb jelintenzitás általában pyokele mellett 
szól. Ha a gyulladás ráterjed a csontra, osteomyelitis, 
ostitis, esetleg csontdestructio jeleit tapasztaljuk. Az 
orbitába terjedő gyulladás enyhébb formája a celluli-
tis, mely aspecificus lágyrész-kötegezettség a peri-
orbitális zsírban. Abscedáló folyamat esetén egy- 
vagy többgócú tályog alakulhat ki. Az intracranialis 
szövődmény (epidurális-, subdurális-, agytályog, 
meningitis) egyrészt a necroticus csont mentén jön 
létre, másrészt a különböző nyílásokon keresztül. 
Septicus thrombophlebitis, sinus thrombosis is kiala-
kulhat. 

Daganatok. Benignus daganatok. Az osteo-
ma leggyakrabban a homloküregben és a rostasej-
tekben látható. Az invert papilloma nem gyakori 
elváltozás, polyppal téveszthető össze, gyakran 

recidivál, malignus elfajulása sem ritka. A cysták 
elsősorban az arcüregben fordulnak elő. Lehetnek 
fejlődési rendellenességek (dermoid cysta), fog ere-
detűek (radicularis, follicularis cysta), de leggyakrab-
ban gyulladás szövődményeként alakulnak ki (reten-
tiós cysta). A chordoma és az angiofibroma juvenile 
szövettanilag benignus, de viselkedésük aggresszív 
lehet. A fibrosus dysplasia szövettanilag nem tumor, 
hanem a kóros csontérés daganatszerű manifesztá-
ciója. Gyermekkorban gyorsan növekszik, felnőtt-
korban stabilizálódik, megjelenése aszimmetriás, a 
suturákat nem respektálja. A velőűrben kialakuló 
fibrózus szövet szkerotikus, cystózus szerkezettel a 
csontot megvastagítja.

Malignus daganatok. A rosszindulatú dagana-
tok 0,2–0,8%-a orrmelléküreg eredetű. A laphámrák 
a leggyakoribb, 70–80%-ban az arcüregből (3.9. 
ábra), 10–20%-ban a rostasejtekből ered, prognózi-
sa rossz. Az iköböl és a homloküreg primer malig-
nomája igen ritka. A betegek 80–90%-a már kiter-
jedt csontdestructióval kerül felvételre. A csont-
destrukción át, foramenek, fissurák útján, idegek és 
erek mentén a tumor gyorsan terjed. A malignus 
elváltozást gyakran gyulladás kíséri. A daganatok 
kevesebb, mint 10%-a malignus glandularis tumor, 
adenocarcinoma (rendszerint a rostasejtekből, rit-

Gyulladások. Szövődmény nélküli akut arc-
üreggyulladásban ritkán indokolt CT-t készíteni, 
mivel a klinikai kép és az endoszkópos lelet a keze-
lést meghatározza. Heveny homlok- és iköbölgyul-
ladás, akut szövődmény gyanújakor azonban a CT 
nagyban hozzásegít a diagnózishoz, a terápia meg-
határozásához (3.7. ábra). A szájadék obstrukciója 
krónikus sinusitishez és lokális gyulladásos szövőd-
ményhez (retentios cysta, mucokele, pyocele, poly-
posis) vezethet. Rendszerint az infundibulum és 
mellső rostasejtek perzisztáló gyulladása felelős a 
krónikus sinusitisekért. Bizonyos anatómiai variációk 
gyulladást tarthatnak fenn, attól függően, hogy 
okoznak-e térszűkületet, milyen a kapcsolatuk a 
nyák-passzázs útjával. Gyulladásra hajlamosító ténye-
zőt jelent a concha bullosa (kiszélesedett, üreges 
középső kagyló), az orrseptum deviatio, mely gyak-
ran társul exostosissal, a paradox lefutású középső 
kagyló, a processus uncinatus variációi, az atípuso-
sos helyzetű rostasejtek, a fokozottan elődomboro-
dó bulla ethmoidalis. A nervus opticus mentén lévő 
rostasejtek, processus clinoideusba terjedő üreg 
gyulladása neuritisre hajlamosít és sebészi rizikót is 
jelent. A lamina papyracea dehiscentiaja a gyulladás 
orbitába terjedését segíti, medialis deviatioja vala-
mint a rostatető, lamina cribrosa aszimmetriája, ikö-
bölbe domborodó carotis syphon a FESS fokozott 
rizikóját jelentik. Az ostiomeatalis variáciok kb. 50%-
ában különböző megjelenésű nyálkahártya-elválto-

zás alakul ki. A mucoperiostealis reakció a ventilláció 
akadályozottságának első jele. A nyálkahártya kör-
körös megvastagodása, a secretum retentiója már 
gyulladásra utal. Üregen belüli polyposist utánoz a 
cystomucosus nyálkahártya, ahol a „polypok” apró 
retentios nyák cysták. Hosszú idő óta fennálló sinu-
sitisnél a váladék besűrűsödik, CT-vel hyperdenz 

3.7. ábra. 
Gyulladás a melléküregrendszer bal felében
A: Szummációs orrmelléküreg felvételen jól látható, hogy a 
bal arcüreg fedett és a homloküreg bal félben folyadéknívó 
helyezkedik el. A melléküreg-szájadékok, rostasejtek a rtg 
felvételen nem ábrázolódnak
B: Koronalis síkú CT réteg pontos szájadék körüli anatómiát 
mutat

A

B

3.6. ábra. 
Rhinobázis törés, rostasejt kele, mely recidiváló meningitist 
okozott. Koronális síkú CT rétegen a rhinobasis bal oldalán a 
csont folyamatossága megszakadt és alatta gyulladt rosta-
sejt helyezkedik el 3.8. ábra. 

Pyokele az iköbölben. Sagittalis síkú STIR MR réteg. A kele 
szélesre nyomja az iköböl falát, bedomborodik az epipha-
rynxba
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alkalmazásával egészíthetjük ki. A Color Doppler-
vizsgálat, jelzi, hogy a kérdéses képlet hypervascu-
larizált, hypovascularizált vagy avascularis. A daga-
natos neovascularizációról, illetve annak kezelés 
hatására bekövetkezett változásáról a kontraszt-
anyagos vizsgálattal értékes információt szerezhe-
tünk. A nyálmirigyek, a pajzsmirigy és mellékpajzs-
mirigy gócos eltéréseit elsődlegesen UH-val vizs-
gáljuk és UH-vezérelten szövetmintát is nyerhetünk 
belőlük.

Az UH-vizsgálat, azonban nem alkalmas arra, 
hogy megítélje a mélyen fekvő kóros elváltozáso-
kat, a koponyabázis körüli viszonyokat, a rejtett 
helyzetű nyirokcsomókat (pl. a retropharyngealis 
lateralis csomókat), a garat és a gége elváltozásait. 

A módszer hátránya az is, hogy értékelése vizs-
gáló függő, szubjektív és kevésbé standardizálható, 
mint a CT vagy az MR.  

CT-vizsgálat. A CT átfogó információt nyújt, a 
vizsgálatot a koponyabázistól a trachea bifurkációig 
kell végezni. Klinikailag ismert garat vagy gége 
daganatnál, gyulladásos elváltozásnál elégséges, ha 
csak kontrasztanyagos szériát készítünk, mivel a 
tumor/gyulladás kiterjedésének meghatározása az 
elsődleges feladat. Magas jódtartalmú kontraszt-
anyagot alkalmazunk, 1,5 ml/tskg mennyiségben, 
2–3ml/sec gyorsasággal juttatjuk be a vénába és 
50–60 sec késleltetés után kezdjük a mérést. A jó 
minőségű, volumetrikus adathalmazból mindhá-
rom fősíkban készülnek szeletrekonstrukciók, 3mm 
vastagságú szeletekkel. Amennyiben a CT kiegészí-
tő információ szerzés céljából kontrasztanyagos MR 
után történik, többnyire elég, ha natívan készül. 
Kétfázisú CT-t akkor végzünk, ha a natív és kontrasz-
tos rétegek denzitás elemzésével többlet informá-
ciót várunk az elváltozás eredetéről. 

A CT-angiográfia. A nyaki nagyerek lefutásánál tájé-
koztat, a carotis-szűkület mértékét a katéteres angiog-
ráfiához hasonló pontossággal tudja kimutatni. 

MR-vizsgálat. A nyaki lágyrész vizsgálatára, 
garat-, gége-, szájüreg-, nyelv- és egyéb nyaki lágy-
rész-daganatoknál kiemelendő az MR jelentősége. 
Lágyrészelváltozásoknál az MR találati biztonsága 
felülmúlja a CT-t, de apró, felületesen elhelyezkedő 
garat-, gége-, szájüregi tumor MR-rel is elnézhető. 
Az MR-sialográfia a nyálmirigyben, vezetékben lévő 
folyadék kontrasztos ábrázolásával, kontrasztanyag 
nélkül mutatja meg a viszonyokat. Az MR-angiográfia 
az erekről sugárterhelés nélkül nyújt információt. 

Az MR kiváló adatokat szolgáltat a daganat és a 
gyulladás terjedéséről, a tumor stádiumáról. Rejtett 
helyzetű elváltozásokat is kimutat. A vizsgálat 

magas felbontással, több síkban készül, T1-, 
T2-súlyozott rétegeket alkalmazunk zsírelnyomással 
és anélkül, valamint csaknem mindig kontraszt-
anyagot is használunk. 

A tumor terjedés meghatározására az MR általá-
nos pontossága 90–96%. Gégeráknál a CT és az MR 
pontossága hasonló, a stádium meghatározásában 
85–90%. Szájüregi ráknál mandibula infiltráció 
meghatározására az MR érzékenysége, fajlagossága 
és pontossága is 90% felett van.  

FDG-PET/CT-vizsgálat. Terápia utáni reziduális 
tumor, lokális recidíva, terápia hatékonyságának 
vizsgálatára a PET/CT pontosabb, mint a CT, mivel 
jobban elkülöníti a hegesedést a recidívától. 
Ismeretlen, rejtett helyzetű primér tumor vagy 
occult metasztatikus nyirokcsomó kimutatására is 
kiválóan alkalmazható módszer. 

Intervenciós radiológia alkalmazása. UH-ve-
zérléssel főleg a felületes lágyrészelváltozásokból, 
CT/MR vezérléssel a mély területekről, koponyabázis 
alatti régióról eredményes és biztonságos a minta-
vétel cytológiára vagy hisztológiára. 

érműtét vagy várhatóan erősen vérző elváltozás 
műtéte előtt javasolt a digitális substractiós angiog-
ráfia (DSA) elvégzése is. 

A normális nyaki lágyrész anatómiája 

A kóros elváltozások terjedését a patológiai tulaj-
donságok mellett a környezet anatómiája, az elvál-
tozás, valamint a környezet pato-anatómiai kapcso-
latai határozzák meg. A nyak különböző lágyrészte-
rekre osztható, melyeket fastiák határolnak. A fastiák 
közvetlenül ritkán láthatók, helyzetükre a szimmet-
rikusan elhelyezkedő izmok és zsírral töltött terek 
utalnak. A parapharyngealis tér direkt összeköttetés-
ben van az ékcsont bázisával, pyramiscsúccsal, dis-
tál felé a submandibularis miriggyel. A carotis tér a 
koponyabázistól az aorta ívig húzódik, az arteria 
carotis communist és internát, vena jugularis inter-
nát, agyidegeket (IX-XII), szimpatikus plexust tartal-
maz, valamint nyirokcsomókat. A masticator tér inf-
ratemporalisan, retromaxillarisan helyezkedik el, 
benne négy rágóizom található. A retropharyngealis 
tér a koponyabázistól a Th-3 csigolyatestig tart, 
ventralis falát a fastia pharyngobasilaris alkotja, nyi-
rokcsomókat tartalmaz. A prevertebralis tér a csigo-
lyatest és a cervicalis fastia mély lemeze között a 
koponyabázistól a farkcsigolyákig húzódik a retrop-
haryngeális tér mögött. A hátsó nyaki tér a carotis-
hüvely mögött van, benne fut a n. accessorius és az 

kábban az arcüregből indul ki) és adenoid cysticus 
carcinoma. Perineurális terjedésre, recidívára és 
áttétképzésre hajlamos daganatok, szoros klinikai és 
képalkotói követést igényelnek. A többi rosszindu-
latú daganat; malignus lymphoma, melanoma, 
mesenchymális tumorok, plasmocytoma, metasz-
tázisok (rendszerint emlő-, vesekarcinóma, melano-

ma áttétei). Nyirokcsomóáttét átlagosan 10–12%-
ban fordul elő, rendszerint submandibulárisan, ret-
ropharyngeálisan és jugulodigastricusan. CT- és 
MR-vizsgálattal jól megítélhető a daganat mérete, 
elhelyezkedése, terjedése, a környezet infiltráltsága, 
a csontstruktúra állapota és a következményes 
gyulladás. Az orbiták állapotáról, az intracraniális 
terjedésről, a környező lágyrészterek érintettségről 
pontos adatokat kapunk, melyek az operabilitás 
megítélésében, a sugárterápiás terv kialakításában 
elengedhetetlenül fontosak. Képalkotókkal objektí-
ve mérhető az alkalmazott kezelés hatékonysága. 

Jó és rosszindulatú daganatok elkülönítése. 
A jóindulatú tumorok, cysták és az alacsony malig-
nitású rosszindulatú daganatok szélei élesen hatá-
roltak, scleroticusak. Lassú expanzív növekedésük 
miatt nyomásos tüneteket okoznak, a környező 
lágyrészállományt komprimálják, de nem infiltrál-
ják. Az agresszív malignomák kontúrja általában 
egyenetlen, a csontot destruálják, a lágyrészt infilt-
rálják. Bár vannak olyan tumorok melyek CT/MR 
képe klinikai tünetekkel együtt értékelve jellegzetes 
lehet (pl.: juvenilis angiofibroma, haemangioma, 
meningeoma stb.), de általánosságában a tumorok 
szöveti eredete egyik képalkotó módszerrel sem 
határozható meg. 

Nyaki lágyrész 

Vizsgáló módszerek 
Hagyományos röntgenvizsgálat. A nyelési vizsgá-
latot, célzott felvételeket, a tápcsatorna belső felszí-
nének megítélésére, valamint a nyelés funkcionális 
vizsgálatára használjuk. A nagy nyálmirigyek veze-
ték eltérései kontrasztanyagos feltöltés után, rönt-
genvizsgálattal (sialográfia) ábrázolhatók. A hagyo-
mányos sialográfiát felváltotta az MR-sialográfia, 
mely kontrasztanyag alkalmazása nélkül kimutatja a 
tágabb vezetékeket és azok szűkületére, köves elzá-
ródására utalhat. A mész-denzitású nyálköveket a 
célzott röntgenfelvételek kimutathatják, de a natív 
CT-vizsgálat pontosabban igazolja a kő jelenlétét. 

UH-vizsgálat. A magas felbontóképességű UH 
vizsgálat (5-10MHz), Doppler-sonographiával kiegé-
szítve, nemcsak a nyaki lágyrészek, hanem az erek 
vizsgálatára is kiválóan alkalmas. A lágyrészek ábrá-
zolására alkalmas 2D technikát szükség esetén 
keringésvizsgálatokkal, spektrum Dopplerrel, color- 
és power Doppler technikával és kontrasztanyag 

3.9. ábra. 
A, B ábra. Orr- és melléküreg karcinoma. A tumor elfoglalja 
az orrüreg bal felét, részben beterjed az arcüregbe. A 
T2-súlyozott képeken a közepes jelintenzitású daganatos 
szövet jól elkülönül a szomszédos melléküregekben lévő 
magas jelintenzitású gyulladástól

A

B
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felmérésében összhangban legyen. A nyaki nagy-
erek mentén elhelyezkedő mély nyirokcsomók 
felső, középső és alsó harmadra oszthatók, melyek 
az accessorius (hátsó nyaki) térben lévő mély nyi-
roklánccal a mellkas bemeneténél egybeömlenek 
(3.1. táblázat). A jugulodigastricus nyirokcsomók a 
juguláris középső harmadban vannak, a nyak legna-
gyobb nyirokcsomói, normális méretük meghaladja 
az 1 cm-t. A parotis, submandibularis, submentalis, 
retropharyngealis, retroauricularis, occipitális és a 
ventralis nyirokcsomók elfolyása a mély nyiroklán-
cok felé történik. A submandibularis csomók a száj-
fenék és a nyelv elsődleges szűrői. Az epi- és meso-
parynx területéről a nyirok a retropharyngealis cso-
mokón keresztül jut az accessorius és a jugularis 
láncba. A mély nyaki nyirokcsomók a hypopharynx 
elsődleges szűrői. A középvonali nyirokcsomók a 
pajzsmiriggyel, mellékpajzsmiriggyel és gégével áll-
nak kapcsolatban.

A nyaki lágyrészek betegségei 

Fejlődési rendellenességk. A medialis nyaki cysta 
a ductus thyreoglossus cystája. A szájüregtől (fora-
men coecumtól) a pajzsmirigyig bárhol előfordul-
hat, leggyakrabban a nyelvcsont alatt helyezkedik 
el. A lateralis cysta vagy branchiogen cysta, ébrényi 
csíraszóródás következtében, a második és harma-
dik kopoltyúívből fejlődik ki, leggyakrabban a man-
dibulaszögletben látható. A congenitális nyaki hygro-
ma (cystás vagy cavernosus lymphangioma) többnyi-
re újszülötteknél jelentkezik, subcután megjelené-
sük jellegzetes. A Thornwald-cysta az epipharynx 
tetején, a középvonalban helyezkedik el.

Sérülések. A kétirányú röntgenfelvétel alkalmas 
lehet arra, hogy a mész vagy fém tartalmú idegen-
testet kimutassa. A tápcsatornában elakadt ide-
gentestet a kontrasztanyag körbefogja, felületét 
kirajzolja. Ha a tünetek negatív röntgen kép mellett 
változatlanul fennállnak, feltétlenül szükséges diag-
nosztikus oeophagoscopos vizsgálatot végezni. A 
nyelési vizsgálatkor látható kontraszt kilépés perfo-
ratiora vagy fistulára utal. A garat, nyelőcső perfora-
tiojakor a megitatott, általában vízoldékony jódos 
kontrasztanyag kilép a lumenből. Perforatiora utal a 
tápcsatorna-lefutáson kívül, a környező lágyrész-
ben elhelyezkedő levegő is. Fistulánál járatszerű 
kontrasztkilépés látható. A radiológiai vizsgálatok a 
perforatio és a fistula képződés okára is utalhatnak. 

A gégeporcok törése, az azt kísérő haematoma, 
lágyrészemphysema, -oedema, a postintubátios 

gége és tracheaszűkület CT-vel jól kimutaható. A 
többsíkú ábrázolás a tracheaszűkület plasztikai 
műtéteihez nyújt segítséget.

Gyulladások. Tonsilla, nyálmirigy, nyirokcso-
mók gyulladása, gennyes dentális folyamat, befer-
tőződött cysta, tályogosodáshoz vezethet. A fertő-
zés korai fázisában cellulitis uralja a képet. A cellulitis 
a normális lágyrészszerkezet elmosódottságával, a 
zsíros állomány kötegezettségével jár. Az abscessus 
körülírt folyadékgyülem, melynek fala a kontraszt-
anyagot halmozza. A cellulitis antibiotikus kezelést, 
míg az abscessus sebészi megoldást igényel (3.11. 
ábra). 

azonos nevű mély nyirokcsomlóláncolat (3.10 A, B, 
C, D. ábrák).

Az epipharynx a garat felső része, mely distalisan 
a lágyszájpadig ér, oldalsó falán a tuba auditiva és a 
recessus pharyngeus lateralis (Rosenmüller-üreg) 
található, az utóbbiból ered a laphám carcinomák 
kb. 50%-a. A mesopharynx a lágyszájpad szintjétől 
distal felé az epiglottis lingualis felszínéig ér. 
Ventralisan a nyelvgyök, lateralisan a tonsillaágy, 
dorsalisan a praevertebralis lágyrész határolja. A 
hypopharynx a pharyngoepiglotticus redőtől a nye-
lőcsőbemenetig tart, alsó szakasza a recessus piri-
formis. Az epiglottis a gégebemenet része, szaba-
don ventral felé hajlik. A praeepiglotticus teret zsí-
ros szövet tölti ki (tumor terjedés szempontjából 
fontos). A gége vázát porcok (pajzsporc, gyűrűporc, 
kanna porcok) alkotják, ezen belül találhatók a való-
di- és az álhangszalagok. Az aryepiglotticus redő a 
gégebemenetet oldalról határolja. A nyelv ventralis 
2/3-a a szájüreg része, dorsalis harmada a nyelv 

bázisa. A két régió carcinomái eltérő megjelenésű-
ek és prognózisúak. A nyelvben a szimmetrikusan 
elhelyezkedő izmokat zsíros kötőszövet határolja, 
ezek deviációja vagy obliteratiója utal a kóros elvál-
tozásra. Az izmokból, zsírból álló szájfenékben 
helyezkedik el a sublingualis nyálmirigy és a szájfe-
néki izmok alatt a submandibularis nyálmirigy. Ezeket 
hasonló nevű terek kísérik. A parotis a mandibula 
szára mögött látható, háromszög alakú mirigy. A 
nervus facialis rostjai a parotisban futnak, és az ideg 
helyzete alapján beszélünk felületes és mély lebeny-
ről. Az ideg képalkotókkal nem látható, de a véna 
retromandibularis helyzete utal lefutására. 

A nyak gazdag nyirokcsomókban, melyek elhe-
lyezkedésűk alapján számozott rendszerbe sorolha-
tók. A daganatok terjedése a lymphaticus drenázs 
útjai szerint történik, ezért a nyirokrégiók ismerete 
tudatossá teszi a tumor stádiumának értékelését. 
Azért is fontos a nyirokcsomók rendszerének isme-
rete, hogy a radiológus és a klinikus az elváltozás 

3.10. ábra. 
Nyaki fasciák és terek elhelyezkedése 
A.: sagittalis síkokban; B.:Nyaki lágyrészterek az epipharynx magasságában; C. Nyaki lágyrészterek a szájfenék szintjében;  
D. Nyaki lágyrészterek a pajzsmirigy magasságában

A

B

C

D

3.1. táblázat. Mély nyirokláncok régiói

I. régió
  submentalis
  submandibularis
II. régió
  Felső jugularis: koponyabázistól – nyelvcsontig
III. régió
  Középső jugularis: nyelvcsontól – gyűrűporcig
IV. régió
  Alsó jugularis: gyűrűporctól – supraclaviumig
V. régió
  Accessorius hátsó nyaki tér
VI. régió
  pretrachealis
  prelaryngealis
  paratrachelis
VII. régió
  Felső mediastinalis

3.11. ábra. 
Absedaló nyirokcsomó konglomeratum a nyak jobb olda-
lán. Axialis síkú kontrasztanyagos CT réteg. Szabálytalan 
alakú, egyenetlen szerkezetű és kontúrú, részlegesen beol-
vadt nyaki terime submandibularisan
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lagból indul ki, innen húzódik a ventriculus laryngis-
ba, álhangszalagra, kannaporcra és a subglotticus 
régióba. A ritkábban előforduló sublotticus gége-
carcinomák a gyűrűporc korai destructióját okoz-
zák. A supraglotticus carcinoma az epiglottis infilt-
rációja révén garatfalra, nyelvgyökbe is terjedhet. A 
gége benignus tumorai esetén (papilloma, hae-
mangioma, chondroma stb.) is a CT- és MR-vizs-
gálattól várható értékes információ az elváltozás 
helyzetéről és szerkezetéről. 

A nyálmirigytumorok 80%-a a parotisból, a többi 
a glandula submandibularisból, sublingualisból, kis 
nyálmirigyekből indul ki. A parotistumorok 80%-a 
benignus, 60–70%-a pleomorph adenoma, mely 
műtét után nem ritkán recidivál és malignus elfaju-
lása is előfordul (3.14. ábra). A submandibularis 
mirigy daganatainak a fele, a ritkán előforduló sub-
lingualis tumor döntően rosszindulatú, leggyakrab-
ban mucoepidermoid carcinoma. Ha egy terime kon-
túrja egyenetlen, tokja megszakadt és környezete 
infiltrált, rosszindulatú elváltozásra kell gondolni. A 
recidiváló pleomorph adenoma megjelenésében 
utánozhatja a carcinomát. Az intraparotideális nyi-
rokcsomó, gyulladásos maradvány szintén utánoz-
hat tumort. A nyálmirigyeket elsőként UH-val vizs-
gáljuk, és UH-vezérléssel mintát is vehetünk belő-
lük. Malignus szöveti eredmény után a pontos stá-
dium meghatározáshoz, a terápia kialakításához CT, 
de még inkább MR szükséges. 

A nyirokcsomó-metasztázist méret, localisatio és 
szerkezet alapján mérlegeljük. Nyaki régiótól füg-
gően a normál nyirokcsomók átmérője 8–14 
mm-nél kisebb. Ezen nagyság felett a nyirokcsomó 
vagy gyulladásos vagy daganatos lehet. A mérettől 
függetlenül a centralisan hypodens, colliquatiót 
mutató nyirokcsomó metasztázisra vagy tályogos 
gyulladásra utal. Az egyenetlen kontúr, ha tumoros 
eredetű, tokáttörés jele, rossz prognosztikai jel. 
UH-vezérelt mintavétellel a diagnózis pontossága 
90–93%-ra növelhető. A lymphomás nyirokcsomók 
az esetek többségében homogén szerkezetűek. A 
gyulladt nyirokcsomó pusztán a képalkotók alapján a 
metasztatikustól nem különíthető el. Differen-
ciáldiagnosztikai gondot jelenthet a gyulladt nyaki 
cysta, az abscedáló nyirokcsomó és a szétesett 
metasztatikus nyirokcsomó elkülönítése. 

Occult tumorok. Ha egy nyaki nyirokcsomó 
metasztatikus eredete cytológiával bizonyított, és a 
hagyományos vizsgálómódszerek primer dagana-
tot kimutatni nem tudtak, tumorkeresés céljából 
elsősorban MR-t és/vagy PET/CT-t kell végezni. Az 
irodalom szerint igazolt nyaki nyirokcsomóáttétnél 

Sjögren szindrómában a nyálmirigy ductusok 
cystás tágulata UH-val kimutatható.

Vascularis elváltozások. Az arteriáknál szűkü-
letet vagy körülírt tágulatot, aneurysmát keresünk. 
A vena jugularis interna trombózisa, -kompressziója 
vagy az ér eltávolítása után a gátolt vénás elfolyás 
miatt diffúz lágyrész oedema jön létre. Az akut 
trombózis fertőzést utánozhat, az infectio throm-
bophlebitist provokálhat. A tumorokat gyakran 
kíséri az erek trombózisa. 

Daganatok. A laryngocele tumort utánzó nyaki 
teréme, mely a ventriculus laryngis nyálkahártyájá-
nak divertikulum szerű kiboltosulása, levegőt vagy 
folyadékot tartalmaz. Cysta képét mutatják a kis 
nyálmirigyek retentios cystái, a nagy nyálmirigyek 
kéléi, a nyirokerek cysticus tágulatai, a dermoid cys-
ták, congenitális cysták, cysticus nyirokcsomók. A 
haemangioma kapilláris formája az élet első évei-
ben, a cavernosus haemangioma nagyobb gyer-

mekeknél és fiatal felnőtteknél fordul elő gyakrab-
ban. A glomus caroticum tumor (chemodectoma) a 
carotisvillában található paraganglioma, intenzív 
halmozást mutat, benne érstruktúra is kimutatható. 
Az ideg eredetű daganatok (neurofibroma, schwan-
noma) 75%-a a fej-nyak területén található. A chor-
doma a synchondrosis sphenooccipitalis területén 
visszamaradt chorda dorsalisból fejlődik ki. Malignus 
formája a clivust és a koponyabázist szélesen dest-
ruálja, klinikailag epipharynx tumort utánozhat. Az 
angiofibroma juvenile szövettanilag jóindulatú, loká-
lisan invasiv, érgazdag terime, csaknem mindig fia-
tal fiúknál jelentkezik, serdülő kor után ritkán recidi-
vál. Gyakran beterjed az orrüregbe, orbitába, ikö-
bölbe, intracranialissá is válhat. A hypervascularisa-
tio képe MR-rel jellegzetes. 

A garat rosszindulatú daganatai közül minden 
szakaszon leggyakoribb a laphámcarcinoma. Az 
epipharynx carcinoma leggyakrabban a recessus 
pharyngeus lateralisból ered, komprimálja a tuba 
auditívát, felfedezésekor az esetek 80%-ában már 
nyirokcsomóáttét is található, 50%-ban mindkét 
oldalon. A retropharyngealis csomók az első nyirok-
szűrők, a második szűrők az accessorius és jugularis 
láncok. Az epipharynx carcinoma proximál felé a 
carotiscsatorna, foramen-jugulare, -lacerum, -ovale, 
sinus cavernosus irányába terjed csontdestructióval 
vagy anélkül, valamint erek és idegek mentén, 
betörhet az iköbölbe és rostasejtekbe is. A ptery-
goideuslemezek destructioja ventrális terjedés 
egyik jele. Oldal irányban a parapharyngealis- és 
masticator tér infiltrációja alakulhat ki. Distal felé a 
mesopharynx, szájpad irányába mutathat inváziót 
(3.2. táblázat). A mesopharynx (garatfal, tonsilla, lágy-
szájpad, nyelvgyök) laphámcarcinoma, hamar terjed 
a környezetbe és korán képez áttétet. A daganat 
mélybe terjedését legjobban MR-rel lehet megítél-
ni. Gyakori a nyirokcsomóáttét submandibularisan, 
jugulodigastricusan. Ezen a területen a lymphoid 
hyperplasia és a malignus lymphoma előfordulása 
is gyakori, melyeket nem mindig lehet a karcinómá-
tól elkülöníteni. A szájüreg daganatai a nyelvben, 
gingiván, buccán, keményszájpadon és a szájfené-
ken láthatók (3.12. ábra). A hypopharynx carcinoma 
kedvenc kiindulási helye a sinus piriformis és a hátsó 
garatfal (3.13 ábra). Ha a daganat átjut a hátsó falon, 
a retropharyngealis tér laza, zsíros kötőszövetében 
ellenállás nélkül terjed proximal, ill. distal felé. A 
gégébe történő terjedés a gégeporcok mentén 
vagy között vagy azok destructiója révén jön létre. 
A gégerák főleg a férfiak betegsége, a felső légúti 
daganatok 30–40%-a. Leggyakrabban a hangsza-

3.2. táblázat. Epipharynx tumor terjedésének főbb irányai

Nyaki lágyrészterekbe 
  Parapharyngealis
  Carotis-, hátsó parapharyngealis
  Retropharyngealis
  Prevertebralis 
  Hátsó nyaki
  Masticator
  Submandibularis térbe
  Fossa pterygopalatinába
Garat fala mentén
Orr és melléküregekbe
Orbitába
Intraspinalisan
Intracraniális terjedés
  Koponya bázis lyukain, csatornáin át
  foramen lacerum
   foramen ovale
   foramen rotundum
   canalis vidian
  – sinus cavernosusba
  – Meckel-cavumba
  – középső koponyagödörbe
  canalis caroticus
  fossa jugularis
  canalis hypoglossus
  – hátsó koponyagödörbe
  Bázis csontdestrukció révén 
Nyirokcsomó láncokba 

3.12. ábra. 
Szájüregi, sublingualis carcinoma terjedéssel a mandibulá-
ba. Axiális síkú kontrasztos T1-súlyozott zsírszupressziós réte-
gek a mandibula bázis szintjében. A szájfenék jobb felében 
a középvonalat meghaladó tumoros infiltráció látható. A 
tumor beterjed a mandibulába

3.13. ábra. 
Hypopharynx carcinoma regionális metasztázissal.
Kontrasztanyagos T1 súlyozott zsírelnyomással készült MR 
réteg. A bal oldali hypopharynx carcinoma ráterjed a garat 
hátsó falára, meghaladja a középvonalat és retro-
pharyngeálisan is terjed. A primér tumor és a regionális 
metasztatikus nyirokcsomó konglomerátum között széles 
összefüggés, tumoros infiltráció mutatható ki. Az arteria 
carotis communis a tumoron belül fut, a vena jugularis inter-
na nem látható, komprimált
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gyakran ectopiásak (kb. 25%-ban) a felső mediasti-
numban. Előfordul, hogy a mellékpajzsmirigy a 
pajzsmirigy állományába ágyazott. 

A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy 
betegségei 

Gyulladások. Gyulladásnál a mirigy állománya dif-
fúzan nagyobb, mely gyakran fájdalmas, és nyelési 
nehézséggel is járhat. A diagnózist a klinikai kép és 
a labor leletek alapján állítják fel. UH-val a mirigy dif-
fúz, hypodens duzzanatát, és hypervascularisatiót 
látunk. A gyulladás beolvadásakor sűrű folyadékra 
jellemző tályog UH/CT/MR képét kapjuk

Daganatok. Pajzsmirigy daganatai. Benignus 
terimék. A struma a pajzsmirigy megnagyobbodása, 
mely független a beteg hormonális státusától. A 
diffúz struma a mirigy homogén hypertrofiája. A 
struma nodosa, multinodularis elváltozás, gyakran 
familiáris. A nagyobb, inhomogén szerkezetű, 
meszesedést is mutató lebenyekben több, jól körül-
írt lágyrészgóc mutatható ki, a környezetben komp-
resszió jelei lehetnek. Az UH-vizsgálat rendszerint 
elégséges a viszonyok megítélésére. A pajzsmirigy 
cysták UH-val többnyire jellegzetesek, CT-densitásuk 
és MR-jelintenzitásuk a fehérje- és a jódtartalomtól 
függ. A colloid cysta rendszerint szoliter, cysticus 
elváltozás, magas fehérje tartalmú, ezért nemcsak 
T2-, hanem T1-súlyozottan is magas jelintensitású, 

cysticusan degenerálódott struma göbtől vagy 
cysticus non-invasiv carcinomától nem különíthető 
el. A hemorrhagás cysta UH-val szolid gócot utánoz, 
CT-vel a víznél magasabb densitású, MR-rel a vér 
bomlástermékeire jellemző jelmenetet látjuk. 

Az adenoma éles kontúrú, UH-val többnyire foko-
zott reflexiójú, CT-vel kissé hypodens, a kontraszt-
anyagot halmozza, de csekélyebb mértékben, mint a 
normális mirigyállomány. A follicularis adenoma a 
leggyakoribb jóindulatú daganat, általában szoliter, 
1–4 cm-es, szerkezete inhomogen, néha meszese-
dést is mutat, körkörösen ép pseudocapsula határol-
ja, állománya a hemorraghias degeneratio következ-
tében gyakran inhomogen. Bármely korcsoportban 
előfordulhat, főleg nőknél. A Hürthle-sejtes adeno-
mák változatos méretűek és kontúrúak, kevésbé jól 
körülírtak. A papillaris adenoma ritkább, rosszindula-
tú elfajulása előfordulhat. A különböző eredetű ade-
nomák képalkotókkal sem egymástól, sem a non-in-
vazív carcinomától nem különíthetők el. 

Malignus tumorok. A pajzsmirigy carcinoma 
papillaris (55–80%), follicularis (5–15%) medullaris 
(5%), anaplasticus (5–15%) és Hürthle sejtes típusra 
osztható. A papillaris carcinoma jó prognózisú, a 20 
éves túlélés 90%. Leggyakrabban lymphaticusan 
terjed, az érintett nyirokcsomók típusos esetben 
cysticussá válnak és meszet is tartalmazhatnak. A 
diagnózis felállításakor 50%-ban a nyirokcsomók 
már érintettek, míg távoli metasztázis csak 4–7%-
ban fordul elő. A tiszta follicularis carcinoma ritka, 
gyakoribb, ha papillaris carcinomával keveredik. A 
tumor lehet diffúz-invasív vagy körülírt, kevésbé 
terjed a nyirokcsomók útján (2–10%-ban), ritkán 
válik cysticussá és a papillaris carcinománál hama-
rabb mutat haematogén terjedést. Az anaplasticus 
carcinoma a fej-nyak malignomák egyik legagresz-
szívebb daganata, rendszerint idősebb betegeknél 
alakul ki, gyakran struma talaján és más pajzsmirigy 
carcinomákkal együtt fordul elő. UH-val leggyak-
rabban echoszegény, CT-vel az esetek több mint 
felében amorph meszesedést és necrosist mutat. A 
környező struktúrákat szélesen infiltrálja és nyirok-
csomó- vagy távoli metasztázis a betegek 80%-ánál 
kimutatható. A medullaris carcinoma 80–90%-ban 
kalcitonint termel, jó prognózisú, 10–20%-ban fami-
liárisan fordul elő. Az esetek 50%-ában a nyirokcso-
mókba terjed és máj, valamint csontmetastasis is 
előfordulhat. A májáttétek többnyire igen aprók és 
a korai artériás fázisban halmoznak. UH-val a pajzs-
mirigy góc és a metastaticus nyirokcsomó is rend-
szerint fokozott reflexiójú. Medullaris carcinoma, 
pheochromocytoma, valamint parathyreoid ade-

a klinikailag ismeretlen primer tumort az MRI 
20–40%-ban, az FDG-PET/CT 20–50%-ban találja 
meg. A rejtett daganat leggyakrabban az epipha-
rynxban, tonsilla palatinában, nyelvgyökben és a 
recessus piriformisban bújik meg. 

Műtét és sugárterápia után a megváltozott anató-
miai viszonyokat rögzíteni kell, statust rögzítő vizsgá-
latot kell készíteni, annak érdekében, hogy a therápia 
következményeit, szövődményeit és a recidív elvál-
tozást el tudjuk különíteni. 

Pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy

Képalkotói vizsgálatok 

UH-vizsgálat. A pajzsmirigy jól tapintható, majd 
elsőként UH és izotóp módszerrel vizsgálandó. Az 
UH magas felbontást biztosító 7,5–10 MHz trans-
ducerrel történik, meghatározható a mirigy pon-
tos mérete, szerkezete. A pajzsmirigyre fokuszált 
UH főleg a cysticus és a szolid elváltozások elkülö-
nítésére szolgál és értékelhetők a nyirokcsomók, 
valamint a nyaki erek állapota is. Color Doppler UH 
vizsgálattal az elváltozás erezettségéről is adatok 
nyerhetők. Ha egy szolid lézió fokozott reflexiójú 
vagy ha a góc körül echoszegény udvar látható, 
azaz halo-jel van, akkor az elváltozás nagy valószí-

nűséggel benignus. Hypodens lágyrészgóc ese-
tén kb. 60% az esély, hogy malignus eredetű. A 
malignus gócok többnyire szabálytalan kontúrú-
ak, szélük rosszul meghatározható, de ez nem 
specificus jel. 

Izotópvizsgálat. Az izotópvizsgálat funkcioná-
lis infomációt nyújt, megmutatja, hogy a góc 
meleg, azaz halmozza az izotópot vagy hideg, azaz 
nem működik. A hideg göb leggyakrabban dege-
nerálódott follicularis adenoma, de struma göb, 
cysta, gyulladásos következmény is lehet hideg és 
10-20%-uk malignus. A meleg göbök ritkán rosz-
szindulatúak, rendszerint adenomák vagy hyperp-
lasiás göbök. Amennyiben egy hideg göbnél a 
benignitás jelei UH-val (cysta, halo-jel) nem bizo-
nyíthatók, biopszia vagy aspiratio szükséges, 
UH-vezérléssel. 

Hagyományos röntgenvizsgálat. Trachea felvétel-
lel, nyelési vizsgálattal, mellkasfelvétellel tájékozód-
hatunk a megnagyobbodott pajzsmirigy és subs-
ternális struma trachea kompressziójáról.  

CT- és MR-vizsgálat. A malignus daganatok 
stádium meghatározásának pontossága kontraszt-
anyagos CT-vel és MR-rel közel azonos. Pontosan 
kimutatják a tumor terjedését a nyaki lágyrészben, 
mediastinumban, valamint informálnak a nyirokré-
giók állapotáról is (3.15. ábra). Mivel a jódos kont-
rasztanyag gátolja a jód izotóp kezelés hatékonysá-
gát, amennyiben a betegnél izotópkezelésre is sor 
kerülhet, MR-t alkalmazzunk.

FDG-PET/CT-vizsgálat. Lokális recidíva, 
metasztázis megítélésére a PET/CT pontosabb, 
mint a CT vagy az MR, jobban elkülöníti a tumorra 
aktív szövetet a nem tumoros környezettől.  

A normális pajzsmirigy és 
mellékpajzsmirigy anatómiája 

A pajzsmirigy fejlődése folyamán a foramen coe-
cum szintjéből ered és onnan száll le a ductus thy-
reoglossus mentén végleges helyére a pajzsporc 
alá. A mirigy két lebenyét az isthmus kapcsolja 
össze, mely rendszerint a harmadik tracheaporc 
magasságában van. A pajzsmirigyet a laryngotra-
chealis porcvázhoz a viscerális fascia rögzíti, ez 
magyarázza, hogy nyeléskor a gégével együtt 
mozog. A mirigy stromája érdús és a magas jódtar-
talom miatt CT-vel hyperdens. A mellékpajzsmiri-
gyek rendszerint párosával, a pajzsmirigytől dorsali-
san, a fölső és alsó pólus mögött helyezkednek el, 

3.14. ábra. 
Parotis pleomorph adenoma. 

3.15. ábra. 
Pajzsmirigy carcinoma lymphaticus terjedéssel. Axialis síkú 
kontrasztanyagosos T1 súlyozott zsírelnyomásos MR réte-
gek. A tumorosan infiltrált pajzsmirigy dorsalisan is terjed, 
retrotrachealisan bedomborítja a trachea pars membrana-
ceát, de nem töri át. Jobb oldalon metasztatikus nyirokcso-
mók láthatók
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noma vagy hyperplasia együttes előfordulásakor 
multiplex endocrin neoplasiáról (MEN/IIa) beszé-
lünk. Egyéb eredetű tumor (lymphoma, sarcoma, 
laphám karcinóma, metasztázis) a pajzsmirigyben 
ritka. 

Mellékpajzsmirigy daganatai. A primer 
hyperparathyroidismus az esetek több mint 80%-
ában mellékpajzsmirigy-adenoma, több mint 10%-
ban glandularis hyperplasia és 1%-ban mellékpajzs-
mirigy-carcinoma következménye. A mellékpajzs-
mirigy-adenoma kimutatására elsődlegesen UH-t 
alkalmazunk, melynek érzékenysége kb. 80%, fajla-
gossága 90% fölött van. Ectopiás adenoma gyanú-

jakor, főleg UH-val nehezen vizsgálható, műtött 
nyaknál MR-t végzünk. 

Az adenomát UH-, CT- és izotópvizsgálattal 
60–80%-os, MR-rel 90%-os pontossággal lehet 
megtalálni. Az adenoma magas víztartalmú hyper-
vascularizált, ezért a T2-súlyozott rétegeken magas 
jelintenzitású és a kontrasztanyagot intenzíven hal-
mozza. Az adenomát a hyperplasiás mirígytől 
MR-rel sem lehet elkülöníteni és a nem infiltráló car-
cinomától sem. A hyperplasticus mirigy rendszerint 
kisebb, mint az adenoma, és nehezebben detektál-
ható. A mediastinalis elhelyezkedésű adenoma 
kimutatására legérzékenyebb módszer az MR. 
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Bevezetés 
A mellkas röntgenvizsgálat a röntgen sugár diag-
nosztikai célú felhasználásra való alkalmasságának 
felismerésétől, a radiológia kezdetétől napjainkig 
alap vizsgálat, a legnagyobb számban végzett kép-
alkotó vizsgálatok egyike.

A mellkasi diagnosztikát a keresztmetszeti kép-
alkotó módszerek, elsősorban a CT vizsgálat, a 
1990-es évek elején a spirál CT technika bevezeté-
se lényegesen átalakította, hasonlóan nagy hatás-
sal volt a nagy felbontóképességű, HRCT technika 
bevezetése is, mely a diffúz tüdőbetegségek új, 
morfológiai és funkcionális alapokon való megkö-
zelítését tette lehetővé. Az utóbbi években elterje-
dő többszeletes, MDCT technika a másodpercnél 
rövidebb rotációs idővel és az egy mm-nél kisebb, 
izovoxel leképezési technikával újabb lehetőséget 
nyújtott a diagnosztika számára és néhány másod-
perces  légzésvisszatartásban készített vizsgálatok-
kal, többsíkú képalkotással teszi pontosabbá a  
véleményalkotást.

Hangsúlyozni kell azonban a CT vizsgálatokkal 
járó relatíve magas páciens sugárterhelést, ami a 
vizsgálati kérések átgondolására, az indikációk mér-
legelésére kell, hogy késztesse a vizsgálatokat kérő 
klinikus orvosokat és a vizsgálatokat végző radioló-
gusokat egyaránt.

Bár a mellkasi diagnosztika hangsúlya kezd áthe-
lyeződni a CT vizsgálatokra, nem szabad elfeledkez-
nünk és a helyén kell értékelnünk a hagyományos 
mellkas röntgenvizsgálatokat is, amelyeket tovább-
ra is alap vizsgálatnak kell tekintenünk. A megfelelő 
beállításban és minőségben, az utóbbi időben 
egyre inkább digitális technikával készített mellkas 
röntgenfelvételek a legtöbb esetben alkalmasak a 
végleges diagnózis felállítására.

Az újabb képalkotó technikák, mint az MR vizs-
gálat, elsősorban a mediastinum vizsgálatára alkal-
masak és használatosak.

A mellkasi UH vizsgálatoknak kiegészítő, diffe-
renciál diagnosztikai jelentőségük van.

A mellkasi képalkotó diagnosztika átalakulása, 
fejlődése a tüdőgyógyászat és a mellkassebészet 
fejlődésére is hatással volt.

Vizsgálómódszerek 

Radiológiai diagnosztika 

AP/PA és oldalirányú mellkasfelvétel 

A mellkas röntgenfelvétel a leggyakrabban végzett 
radiológiai vizsgálat. Az álló helyzetben, mély 
belégzésben, keménysugár technikával készített 
mellkasfelvétel alapvizsgálat maradt, jelentőségét 
az új képalkotó módszerek széleskörű terjedése 
ellenére is megtartotta, ellentétben más radiológiai 
technikákkal, mint a hagyományos rétegvizsgálat, 
bronchográfia, angiográfia veszítettek a jelentősé-
gükből, illetve indikációs területük beszűkült.  

A klinikai vizsgálat és a mellkasröntgen vizsgálat 
az eseték nagy részében végleges diagnózishoz 
vezet, illetve az eredményük meghatározza a továb-
bi képalkotó módszerek szükségességét, illetve 
azok sorrendjét.

Nem pulmonológiai betegségek esetén a „rutin-
szerűen” végzett mellkasvizsgálatok értéke vitatha-
tó, egyik oldalon a lakosság felesleges sugárterhelé-
se emelhető ki, azonban a tüdődaganatok harma-

4. A tüdő és a mellkas képalkotó diagnosztikája
MeNDly József

4.1. ábra. 
A kezdetek. Mellkas-röntgenvizsgálat és mellkas- röntgen-
felvétel az 1900-as évek elejéről
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felvételen szummálódott képletek elkülönítésében, 
lokalizálásában, a rekesz, a szív, a nagyerek és a 
mediastinum mozgásainak, kóros mozgásainak, 
funkciójának megítélésében. ezek az információk 
különböző légzés visszatartási utasítások segítségé-
vel, mint a Valsalva és a Müller-manőver tovább 
fokozhatók.

Az átvilágítást célzott felvételek készítésével kell 
kiegészíteni. A korszerű digitális berendezéseken az 
egész vizsgálat archiválódik, itt nincs szükség külön 
célzott felvételek készítésére.

Ma már a képerősítő-TV lánc helyét a digitális 
nagy felbontó képességű CCD kamera, vagy újab-
ban digitális detektor panel veszi át. Térbeli felbon-
tóképessége régebben elmaradt a mellkas felvétel-
hez képest, ma ugyanaz a detektor panel szolgálja 
a felvételt és az átvilágítási funkciót és a képmegje-
lenítés is ugyanazokon a monitorokon történik.

Hagyományos tomográfia 

A hagyományos rétegvizsgálat célja a szummáció 
hatásának kiiktatása. A hosszú expozíciós idővel 
exponált felvétel alatt kényszer kapcsolatban 
együtt mozog a röntgencső és a film, az elmozdu-
lás forgáspontjának magasságában helyezkedik el a 
tárgy, vagyis a vizsgálandó kóros képlet, mely így 
élesen kirajzolódik, míg az alatta és felette elhelyez-
kedő rétegek elmosódottak lesznek. Jelentősége a 
számítógépes rétegvizsgálat, CT bevezetésével 
visszaszorult.

Bronchográfia 

A bronchográfia a hörgőrendszer vízoldékony kont-
rasztanyag segítségével történő vizsgálatát, még a 
bronchoszkópia a hörgőtükrözést jelenti.

A bronchográfia jelentősége is háttérbe szorult 
a CT vizsgálat elterjedésével.    

Pulmonalis angiográfia, digitális szubtrakciós 
angiográfia (DSA) 

A mellkasi érképletek ábrázoló módszere. egyed-
uralma megdőlt, a főtörzsi, szegment és szubszeg-
ment ágakban lévő embóliák esetén érzékenységét 
és specificitását elérte az MDCT technika.

A képi megjelenítésen túl, a katéterezés során a 
magas prekapilláris pulmonalis nyomás a diagnózist 
megerősíti, a magas PC wedge nyomás gyengíti.

Izotópdiagnosztika 

A Tc-99m makroaggregát farmakonnal végzett per-
fúziós tüdőszcintigráfia a szemcséknek a tüdő pre-

da, a mediastinális térfoglalások egy része szűrő-
vizsgálat, vagy egyéb betegség kapcsán elvégzett 
mellkas röntgenfelvételen kerül felismerésre.

Hazánkban az ernyőképvizsgálattal, újabban 
digitális technikával végzett évenkénti szűrés az 
elfogadott gyakorlat, mely mellett szűrés céljából 
további rutinvizsgálat felesleges.  

A szűrés előnye, hogy általa egy információs 
adatbázis keletkezik, mely felfedezett szoliter góc, 
vagy egyéb, differenciáldiagnosztikai nehézséget 
jelentő esetben összehasonlítás céljából eredmé-
nyesen felhasználható.

Az értékelhető mellkasfelvétel technikai jellemzői:
· A Th.III. csigolya processus spinosusa a sternocla-

vicularis izületek közé, középre vetül, ez jelenti 
azt, hogy a felvétel jól van centrálva és a beteg a  
beállítás során nem fordult el.  

· Az oldalfelvételen a bordaíveknek egymásra kell 
vetülniük, a sternum oldalnézetben ábrázolód-
jon.

· A scapula mediális éle a bordaíven kívülre eset-
leg annak laterális szélére vetül, amennyiben a 
beállításkor a vállak előre lettek húzatva.

· Az oldalfelvételen a karok nem vetülhetnek pul-
monális struktúrákra.

· Jó beállítás esetén az egész mellkas, a gégétől a 
costophrenicus szögletig ábrázolódik.

· A belégzés kellő mélységű, ha a rekeszkupola a 
IX. borda hátsó íve alatt helyezkedik el.

· Az expozíciós idő kellően rövid, ha a szív, rekesz 
és a nagyerek kontúrja éles.

· Az expozíciós értékek jók, ha a vascularis struktú-
rák a tüdő perifériás részén is felismerhetők.

· A felvétel kellően átexponált, ha a nagyobb 
tüdőerek a szív árnyékán áttűnnek és a hátcsigo-
lyák kontúrja felismerhető.

A felvételek fenti értékelési szempontjait a 
beteg, általános állapota, testalkata befolyásolhatja.

Bizonyos esetekben szükség lehet egyéb sugár-
irányokkal, más pozíciókban készült kiegészítő fel-
vételekre is, ezek a következők:  
· jobb és bal elülső ferde felvétel (lAO, RAO)
· apicalis (csúcsi) felvétel
· oldalfekvő helyzetben vízszintes sugáriránnyal 

készített felvételeken (friemann-Dahl)
· kilégzésben készült felvétel

Az apicalis felvétel lényege, hogy a clavicula 
elvetüljön a tüdőcsúcsról, ezt csődöntéssel, vagy 
lordotikus tartással lehet elérni.

A friemann–Dahl-felvétel a mellkasi, subpulmo-
nalisan elhelyezkedő folyadék kimutatására alkal-
mas.

Mellkas-átvilágítás 

A mellkas-átvilágítás a mellkasi diagnosztika szerves 
része, segítséget nyújt a radiológusnak a mellkas 

4.2. ábra. 
PA mellkas-röntgenfelvétel és annak beállítása

4.3. ábra. 
Oldalirányú mellkas-röntgenfelvétel és annak beállítása

4.4. ábra. 
friemann–Dahl-felvétel és annak beállítása

4.5. ábra. 
A. A jelentősen nagyobb szív balra a mellkasfalig ér 
B. A bal elülső ferde felvételen a szív mögötti tüdőterület is 
megítélhető

A

B
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· A többi esetben a vizsgálat eredménye bizonyta-
lan, ilyenkor további vizsgálatok indokoltak. 

Ma már az inhalációs szcintigráfiát rutinszerűen 
nem alkalmazzák. A multidetektoros CT berendezé-
sek általában is visszaszorították az izotóp diag-
nosztika pulmonalis embólia kimutatására történő 
alkalmazását.    

Computertomográfia 

A CT vizsgálat a konvencionális röntgenvizsgálatnál 
lényegesen nagyobb kontrasztfelbontású, szummá-
ciótól mentes keresztmetszeti képalkotó módszer, a 
vizsgálattól a tüdődaganatok diagnosztikájában, 
stádium meghatározásában, a mediastinális kórké-
pek elkülönítésében, a diffúz tüdőelváltozások pon-
tosabb meghatározásában, a pleura, a mellkasfal 
kóros elváltozásainak értékelésében várható többlet 
információ a mellkas röntgenfelvételhez képest.

A multidetektor technikával végzett, nagy 
sebességű, izotropikus volumetriás adatok a 
keresztmetszeti kép mellett többsíkú képalkotást, 
két és háromdimenziós képrekonstrukciós megjele-
nítést tesznek lehetővé, mely segít a 10 mm-nél 
kisebb gócok biztonságos kimutatásában, a ben-
nük lévő meszesedések jellegének értékelésében, a 
kóros elváltozások környezethez való viszonyának 
tisztázásában.

A vizsgálatnak a felső hasi régióra való kiterjesz-
tésével áttekintést kapunk a máj és a mellékvesék 
állapotáról.

A tüdő parenchyma a vékony, 1-3 mm-es kolli-
mációval, magas Kernel értékkel készült HRCT felvé-
teleken jobban ábrázolódik. A HRCT a tüdő paren-
chyma finomszerkezetének megítélésében, a diffúz 
tüdőbetegségek diagnosztikájában nélkülözhetet-
len módszer.

A következő struktúrák láthatók egy egészséges 
felnőtt esetében a CT felvételen:
· Bronchovasculáris struktúra, melyet a bronchu-

sok, a tüdőartériák és vénák, valamint az őket 
körülvevő kötőszövet alkot. A bronchus és az 
artéria mindig együtt futnak, átmérőjük normál 
esetben azonos, a periféria felé haladva egyre 
kisebb. A bronchusok fala kb. 300 um-ig látható, 
ez a 8. oszlásnak felel meg, ettől disztálisan nem 
felismerhetők. Az artériák sokkal tovább, nagyjá-
ból a 16. oszlásig követhetők, ez a mellkasfaltól 
körülbelül 1 cm-re van. Perifériásan, az utolsó 

centiméterben normálisan érképlet nem különít-
hető el. A pulmonális vénák bronchiális kíséret 
nélkül futnak. A perifériás régióban, ahol már a 
bronchusok nem ábrázolódnak, a vénák nem 
különíthetők el az artériáktól.

· Az interlobularis septumok és az általuk körbe-
vett szekunder lobulus. A szekunder lobulusokat 
formailag sokoldalú kötőszövetes septum hatá-
rolja, mely teljesen átszövi a parenchymát, a peri-
férián jól kifejlett, a legjobban anterolaterálisan 
és a rekesz közelében értékelhetők. A hilus köze-
lében csak akkor ábrázolódik, ha patológiásan 
megvastagodott oedema, vagy fibrosis követ-
keztében. A HRCT képen a septum részletei kis 
vonalas képletek, vagy nodulusok képében ábrá-
zolódnak, melyek a lobulus perifériáján, a sep-
tumban futó vénák kereszt, vagy hosszmetszeté-
nek felelnek meg. A szekunder lobulusból az őt 
körülvevő kötőszövetes septum mellett a centru-
mában futó lobuláris artéria keresztmetszete 
pont, vagy vesszőszerű struktúraként látható a 
HRCT felvételeken.

· Az interlobularis fissurák 0.4 mm-nél keskenyeb-
bek és rendszerint csak a HRCT felvételeken 
mutathatók ki, ha a vizsgálati sík metszi. A CT fel-
vételeken avaszkularis sávként ábrázolódnak.

· A pleura 0,2-0,4 mm vastag, nem könnyű CT 
vizsgálattal kimutatni.

· A mellkasfal magában foglalja a zsigeri és fali 
pleurát, keskeny extrapleurális zsírvonalat, az 
endothoracikus fasciát, a bordaközti és mellkasi 
izomzatot és kötőszövetet, valamint a bordákat.  

kapillárisaiban történő fennakadásával funkcionális 
és morfológiai információt nyújt a tüdőkeringésről, 
ezáltal a tüdő vérellátásának és véreloszlásának 
megítélésére, a pulmonalis embólia kimutatására 
alkalmas.

A statikus felvételek hat irányból készülnek, 
rajtuk mindkét tüdő összes szegmentuma megítél-
hető, legalább két projekcióból.  

A Tc-99m aerosol (DTPA), vagy nemesgázok, 
Kr-81, Xe-133 inhalációjával készített szcintigráfia a 
ventilációról szolgáltat funkcionális adatokat. Az 
inhalációs tüdőszcintigráfiát a pulmonalis embólia 
diagnózisának felállításánál az álpozitív perfúziós 
szcintigráfiás vizsgálatok számának csökkentésére, 
kiegészítésként alkalmazzák.

Az értékelésnél a kétféle, vagy csak a perfúziós 
tüdőszcintigráfiás képsoron kívül a mellkas rönt-
genfelvétel eredményét is figyelembe kell venni, 
mivel a perfúziós tüdőszcintigram önmagában 
nem fajlagos, számos más ok miatt jelentkezhet 
aktivitás-kiesés az embólián kívül is. Alapvetően 
három csoportba sorolható be a kombinált vizsgá-
lat eredménye:
· Több tüdőszegmentre kiterjedő perfúziós defek-

tus, ugyanott normális ventilációval és röntgen-
képpel nagy valószínűséggel embóliára utal.

· A perfúziós defektus hiánya, vagy egybeeső per-
fúziós és inhalációs defektus az embólia kis való-
színűségét jelzi.

4.6. ábra. 
A. Hagyományos tomográfia működési elve
B. Bronchográfia

A

B

4.7. ábra. 
A. Pulmonalis angiográfia
B. Perfúziós és ventilációs szcintigráfia. Jobb csúcsban per-
fúziós defektus látható megtartott ventilációval, tüdőembó-
liának megfelelő kép

A

B

4.8. ábra. 
HRCT felvételen az interlobaris fissurák(nyíl) és az interlobu-
laris septumok (nyílhegy) részletei láthatók
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egy standard MDCT vizsgálat 60-100 mAs, 120-140 
kV értékkel készül, 10 msv körüli sugárdózissal jár.

Az alacsony dózisú vizsgálat 30 mAs alatti, az 
ultra alacsony dózisú 3,5 mAs, 120 kV, 1 mm kollimá-
cióval (64 szeletes CT) készített vizsgálatot takar. Az 
alacsony dózisú vizsgálattal 2 msv nagyságrendű, az 
ultra alacsony technikával 0,2 – 0,3 msv a sugárdó-
zis, mely a standard technikához képest több, mint 
90%-os megtakarítást jelent és összevethető a mell-
kas felvétel sugárterhelésével, mely 0,05-0,1 msv.

Ultrahangvizsgálat 

Kiegészítő vizsgálat mellkasi folyadék, mellkasfali, 
pleuralis elváltozások megítélésének pontosításá-
ban. Mediastinalis térfoglalások differenciálásában 
is lehet szerepe. A pericardium lemezei között lévő 
folyadék is jól ábrázolható UH-val, csakúgy mint a 
szív és nagyerek elváltozásai.

UH vezérléssel a folyadékgyülem meg is pungál-
ható.

Transoesophagealis UH vizsgálattal a nyelőcső 
daganatos betegségének pontos mélységi és kör-
nyezeti kiterjedése határozható meg.

Transoesophagealis echocardiográfiával a szív 
üregeinek nagysága, mozgása, a szívizom és a bil-
lentyűk állapota, mozgása, a szív üregeinek nyo-
más viszonyai, funkcionális paraméterei ítélhetők 
meg.  

MR-vizsgálat

A módszer nem jár ionizáló sugárzással. A mellkasi 
MR vizsgálatnak akkor van szerepe, ha a mellkasfel-
vétel és CT vizsgálat után maradtak nyitott kérdé-
sek.

A tüdő parenchyma elváltozásai, a diffúz inters-
ticiális betegségek esetén nincs gyakorlati jelentő-
sége.

Áramlásérzékeny módszer lévén a vaszkuláris 
kórképek esetén, így pl. pulmonalis embólia gyanú-
jában, valamint vaszkuláris struktúrák és lágyszöve-
tek elkülönítésében adhat segítséget.

Kontrasztanyag érzékenység esetén a mediasti-
nalis elváltozások megítélésére az MR a választandó 
módszer.

A többsíkú direkt ábrázolás lehetősége miatt 
bizonyos esetekben, mint a tüdőcsúcsi térfoglalá-
soknál, mellkasfali, a spinális régiót érintő folyama-

toknál az elváltozás kiterjedése pontosabban meg-
határozható MR segítségével.

A tumor recidíva, vagy fibrosis kérdés eldöntésé-
ben minden egyéb módszernél informatívabb.

Az újabb, gyors vizsgálati szekvenciák megjele-
nésével várhatóan az MR jelentősége növekedni 
fog.

A mellkasi MR vizsgálat előkészítést nem igé-
nyel, hátonfekvő helyzetben történik.

előnyösek a rövid, légzésvezérelt gradiens echo 
szekvenciák. eKG vezérléssel a szív mozgásából 
eredő műtermékek csökkenthetők.

A T1 súlyozott szekvenciák jelentősége a mellkas 
vizsgálatában nagyobb, az anatómiát pontosabban 
mutatja, a T2 jellegű szekvenciáknak a mediastinális 
cysták differenciál diagnosztikájában lehet jelentő-
sége.

Intravénás kontrasztanyag adásával végzett CT 
angiográfia a pulmonalis embolia kimutatásában, a 
vaszkuláris eredetű kórképek, illetve vaszkuláris 
struktúrák környezetében lévő elváltozások elkülö-
nítésében előnyös.

A CT vizsgálat nagy jelentőségű a finomtű biop-
siák helyének megtervezésében, segítségével a cél-
zott mintavétel el is végezhető.

Besugárzás tervezésénél is nélkülözhetetlen a 
módszer nyújtotta transzverzális síkú kép.

CT-vizsgálati technika 

ebben a fejezetben csak a mellkas CT vizsgálata 
során alkalmazott speciális módszereket ismertet-
jük, a CT, mint vizsgálati módszer általános tárgyalá-
sa nem célja ennek a fejezetnek.

A mellkas CT vizsgálata különleges előkészítést 
nem igényel, intravénás kontrasztanyag adása miatt 
éhgyomorral érkezzen a beteg. Kontrasztanyag ita-
tására általában nincs szükség, csak a nyelőcső ere-
detű elváltozások eseteiben jön szóba.

A vizsgálat leggyakrabban háton fekvő helyzet-
ben történik, ettől eltérő helyzet csak differenciál 
diagnosztikai problémák esetén szükséges, mint pl. 
hypostasis, vagy subpleurális fibrosis okozta reticu-
laris rajzolatfelszaporodás elkülönítése esetén. 
Csigolyatesttel érintkező tüdőtumor esetén az infilt-
ráció megítélését segítheti a hason fekvő helyzet-
ben megismételt vizsgálat.

A vizsgálati régió a mellkasbemenettől a mellék-
vesék aljáig terjed.

A vizsgálat legtöbbször mély belégzés után, 
légzés visszatartásban történik, kivételt, kilégzés-
ben történő vizsgálatot perifériás légúti obstrukció 
korai stádiumának kimutatásakor, illetve a tejüveg-
szerű homálytól való elkülönítésekor érdemes 
alkalmazni.

Vizsgálati paraméterek spiral CT esetében:
· rutin vizsgálatra 5–7 mm-es szeletvastagság
· 10 mm-es asztallépés (pitch 2)
· 5–7 mm-es képrekonstrukciós sűrűség szükséges
· HRCT vizsgálat plusz sorozatban, 1-2 mm-es sze-

letvastagság, 10 mm-es asztalléptetéssel, „high 
resolution kernel” rekonstrukciós algoritmus

Vizsgálati paraméterek MDCT esetében:
· a készülék szeletszámától függő, 0,5 – 2 mm-es 

kollimáció
· 2–5 mm-es képrekonstrukciós sűrűség

· többsíkú rekonstrukciós igény esetén 1- 1,5 
mm-es képrekonstrukciós sűrűség

· HRCT vizsgálathoz 0,5-1 kollimáció
· 1-2 mm-es képrekonstrukciós sűrűség, „high 

resolution kernel” rekonstrukciós algoritmus

A képeket mediastinum 400/40 W/C (ablakszé-
lesség/ablak közép) és tüdő ablakkal 1400/-400 W/C 
is át kell tekinteni.

A mediastinum és hilus képleteinek megítélésé-
hez 50–70 ml, 300 mg iodine/ml töménységű, nem 
ionos kontrasztanyagot, majd ezt követően 50 ml 
fiziológiás sót adunk intravénásan, injektorral, 2–3 
ml/sec sebességgel, bolus tracking technikával, 
vagy 20-30 sec késleltetéssel. Pulmonalis embólia 
esetén 1,5 ml/ttkg mennyiségű kontrasztanyagot 
3,5–4 ml/sec sebességgel kell beadni.

A képminőség megtartása és a sugár expozíció 
csökkentése érdekében dózis modulációs technikát 
kell alkalmazni.

Multislice CT vizsgálatoknál a vékonyszeletes 
képekből, vagy a bázis adatokból többsíkú, multip-
lanáris rekonstrukció, 3D rekonstrukció készíthető. 
lehetőség esetén virtuális bronchoszkópiás 
rekonstrukció készíthető a centrális hörgőrendszert, 
tracheát érintő kórfolyamatok esetén, mely vizuális 
impressziót nyújt a lumen szűkületéről, illetve a 
bronchoszkópiával ellentétben jelentős szűkület, 
vagy elzáródás esetén az attól disztális szakasz is 
megítélhető ilyen formában.

A korszerű berendezésekben lehetőség van a 
tüdőgócok méretének, volumenének, denzitásának 
automatikus, pontos meghatározására és rögzítésé-
re, kontroll vizsgálat alkalmával automatikus össze-
hasonlítás eredményeként a változások mértéke 
pontosan meghatározható.  

Alacsony (low, ultra low dose CT)  
dózisú CT-vizsgálat 

A mellkas CT vizsgálat sugár expozíciója hússzorosa 
a hagyományos mellkas röntgenfelvételnek, kis 
tüdőgócok esetében azonban az információ tartal-
ma, diagnosztikus értéke lényegesen meghaladja a 
mellkas felvételét.

A tüdő parenchyma és a tüdő góc közti denzitás 
különbség lehetővé teszi, hogy a vizsgálati paramé-
tereket a hagyományos CT vizsgálathoz képest ala-
csonyabb értékre vegyük úgy, hogy a kis perifériás 
gócok még detektálhatók legyenek.    

4.9. ábra. 
MR-vizsgálat. A. A bal oldali tumor és az aortaív között a zsír-
léc egy szakaszon nem ismerhető fel, ez infiltrációt jelez
B. egy másik esetben az aorta descendens fala egyértelmű-
en beszűrt

A

B
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A normális mellkas 

Mellkasfal 
A mellkasröntgen felvételt szisztematikusan kell 
kiértékelni. Jó, ha az értékelő egy általa meghatáro-
zott és begyakorolt sorrend szerint tekinti át a felvé-
teleket, ezzel biztosítva azt, hogy egyetlen részlet 
se maradjon ki az elemzés során. figyelemmel kell 
lenni a mellkasfal, a rekesz, a pleura, a tüdők és a 
mediastinum állapotára.

A mellkas-röntgenfelvétel leírásának terminológiája
· Hilusok:
 – kiszélesedés, térfoglalás
 – gracilis, hypoplasiás híluserek
 – centroperifériás kaliberdiscrepancia
 – apicobasalis kaliberdiscrepancia
 – hílusasszimetria
· Tüdőerek:
 – hypervascularisatio
 –  hypovascularisatio (körülírt is lehet)
 – vascularisalt területek
· Tüdőparenchyma:
 a)  interstitialis, vonalas árnyékok

 –  diffúz vagy körülírt hálózatos rajzolat
 –  hajszálvonalak és atelectásiás kötegek
 –  szabálytalan (fibroticus) kötegezetteség

 b)  góc és folt árnyékok
 –  multiplex apró gócok (diffúz, miliáris)
 –  szoliter, vagy multiplex gócok (3 cm-nél 

kisebb)
 –  szabálytalan és szabályos alakú foltárnyékok
 c)  homály (tejüvegszerű)
 d)  üregárnyékok
 e)  transparentia eltérések
  –  csökkent transparentia
   infiltrátum
       atelectasia
 –   fokozott tansparentia (diffúz, vagy körülírt)
· Pleurális eltérések:
 –  körülírt megvastagodás
 –  callus
 –  folyadék
· Mediastinum:
 –  kiszélesedés, térfoglalás
· Rekesz:
 –  rekeszállás (magas, alacsony)
 –  kontúr (éles, elmosódott)
 –  sinusok

       levegő
szövet+folyadék  

=  transzparencia

A jól beállított mellkasfelvételen a scapuláknak 
legfeljebb a mediális éle vetülhet a tüdőkre.

A bordák kevésbé zavaróak, transzparensebbek 
a keménysugár technika alkalmazásakor.

A bordaporcok normálisan nem adnak röntgen-
árnyékot, meszesedésük zavaró lehet, a szabályta-
lan meszesedések a tüdőben lévő gócoktól sokszor 
csak átvilágítással különíthetők el.

A jól exponált felvételen a mediastinum árnyé-
kán a háti gerinc áttűnik, vaskosabb spondylophy-
ták a mediastinum kontúrjából előboltosulhatnak.

Kontrasztanyag adása esetén zsírelnyomásos 
szekvenciák alkalmazása célszerű a kontraszthalmo-
zás és zsír jelintenzitásának elkülönítésére.

Ki kell használni a multiplanáris képalkotás elő-
nyeit, többsíkú vizsgálatot kell végezni.

PET-, SPECT-CT-, PET-CT-vizsgálat 

A malignus sejtek membránján a glükóztranszport 
a normális sejtekhez képest fokozott mértékben 
van jelen, ennek következtében ezekben a sejtek-
ben fokozott a 18f izotópot hordozó fluoro-dezo-

xi-glükóz-6-foszfát (fDG) felvétele, ugyanakkor a 
„metabolic trapping”-nek köszönhetően elhúzó-
dóbb a tárolás is, így ezek az elváltozások, mint a 
primer tüdődaganat és áttétei is fokozott pozitron 
emissziót mutatnak. A PeT és sPeCT a daganat diag-
nosztikában az utóbbi időben előretörő, funkcioná-
lis információt hordozó eljárás, az általuk kisugár-
zott pozitron, vagy fotonsugárzást a CT-hez hason-
ló módon detektálják, ábrázolják és értékelik. Az 
utóbbi időben egyre nagyobb jelentőséget kapnak 
az alapvetően morfológiai információt nyújtó CT, 
illetve MR képalkotás, valamint a funkcionális infor-
mációt hordozó izotóp módszerek, sPeCT és PeT 
adatainak összekapcsolásából nyert, úgynevezett 
képfúziós, sPeCT-CT, illetve PeT-CT vizsgálatok, ahol 
az aktivitás lokalizációja, anatómiai képlethez való 
kötése pontosan megadható.

A felvétel értéke és így az elváltozás kimutatha-
tósága a tumor szövettani típusától, méretétől és 
aktuális metabolikus állapotától függ. A módszer 
előnye az N és M stádium pontosabb meghatározá-
sa, illetve ismeretlen eredetű metastasisok esetén a 
primer tumor könnyebb felderítése.

A radiológus feladata a mellkasi diagnosztiká-
ban ugyanúgy, mint a képalkotás többi területén is, 
hogy a legjobb ismeretei, tapasztalatai alapján, a 
rendelkezésre álló lehetőségek figyelembe vételé-
vel annak a diagnosztikai módszernek, vagy mód-
szerek kombinációjának az alkalmazása, mely a leg-
kisebb páciens kockázattal, a legtöbb információt 
nyújtja a végső radiológiai diagnózis kialakítása 
érdekében.

A mellkas röntgenfelvétel alapvizsgálat, szűrésre 
és panaszos beteg első vizsgálatára is javasolt.

Kiegészítéseként speciális felvételek és átvilágí-
tás jön szóba. Diffúz és gócos tüdőbetegségek, 
mediastinalis térfoglalások esetén a CT vizsgálat, 
mint „gold standard” módszer a választandó.

Amennyiben a CT nyitott kérdéseket hagy, úgy 
kiegészítésként MR, UH, sPeCT-CT, PeT-CT jöhet 
szóba.

Pulmonalis embólia gyanú esetében pozitív 
echocardiográfia és D-dimer vizsgálat után a CT a 
választandó első vizsgálat.

A CT tüdő daganatok staging vizsgálatára és 
követésére választandó eljárás. 

4.10. ábra. 
PeT-CT felvételek.
A. Tüdődaganat mediastinalis nyirokcsomó és kétoldali mel-
lékvese áttéte
B. ektópiás mellékpajzsmirigy-adenoma a mediastinumban

A

B

4.11. ábra. 
Mellkasfelvételen megfigyelhető struktúrák
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szerű, vékony folyadékréteg segíti az egymáson 
való elmozdulást. A pleuraűrben negatív nyomás, 
-5 cmH2O uralkodik, ez azért fontos, mert a tüdő fel-
fújt, légtartó állapotának fenntartását biztosítja.

A pleurának vannak saját radiológiailag felismer-
hető komponensei, különböző vonalak, melyek 
elsősorban ott láthatók, ahol érintőlegesen, tan-
genciálisan futnak.

Az interlobáris fissurák a zsigeri lemez kettőző-
dései, ezek a legtöbbször jól láthatók a mellkasfel-
vételen. Viszonylag gyakran látható az azygos fissu-
ra, mely a fali és viscerális lemezt is tartalmazó ket-
tőzet, a rendellenes lefutású véna azygos fut benne. 
ezen kívül egyéb járulékos fissurák is lehetnek.

Tüdőparenchyma 

A tüdőben lévő elváltozások leírásakor lokalizáció 
szerint több felosztás lehetséges. Az egyik ezek 
közül a lebenyek és szegmentek szerint történő 
lokalizálás.

A jobb tüdőben három, a bal tüdőben két 
lebeny található, a jobb tüdőben tíz, a bal tüdőben 
csak 9 elkülönült szegment van, ez abból adódik, 
hogy a bal felsőlebenyben két szegment közös 
bronchiális ellátásban részesül, közös apical-poste-
rior szegmentet alkot, kiterjedésben teljesen meg-
egyezik a jobboldali tüdő két azonos szegmentjé-
vel.

Radiológiai leletekben használják még a felső, 
középső és alsó tüdőmezőre történő felosztást. A 
felső tüdőmező további felosztása lehetséges csú-
csi és infraclaviculáris régióra. Bizonyos betegsé-
geknél a hilus közeli, perihiláris, vagy centralis és 
perifériás lokalizáció alkalmazható.

A légcsere az alveolus fal, illetve az itt futó kapil-
lárisok falán keresztül történik. Az alveolus a légcse-
re alapegysége, az emberi tüdő kb. 300 000 millió 
alveolust tartalmaz, mely szőlőfürtszerűen veszi 
körül a bronchus rendszert. Az alveolus falának 
kapillárisai olyan átmérőjűek, hogy egy vörösvér-
test éppen át tud jutni rajta. Az alveolust kétféle sejt 
alkotja, az egyik választja el a kapilláris falának 

A claviculák kivetített felvétele indokolt lehet a 
felsőlebenyben lévő folyamatok értékelése során.

A mellkasfal normális lágyrészeinek vetülése is 
okozhat diagnosztikai nehézséget. A bőrredők első-
sorban fekvő betegek esetén jelenhetnek meg line-
áris képlet formájában, ez PTX képét utánozhatja.

Az emlők a tüdők alsó részén transzparencia 
csökkenést okoznak, kontúrjuk ívelt vonalként ábrá-
zolódik, mely sokszor az axilláris redő vonalában 
folytatódik.

A mamillák árnyékát intrapulmonális gócoktól 
kell elkülöníteni, ez néha csak átvilágítással lehetsé-
ges.  

Az elülső és hátsó hónaljredő, a musculus ster-
nocleidomastoideus, valamint a supraclaviculáris és 
juguláris árok kontúrja is megjelenik a mellkasfelvé-
teleken.

Az oldalfelvételen a karok kontúrja jelenik meg a 
tüdő elülső, illetve csúcsi részén.

Rekesz 

Normál esetben a rekeszizom hegyesszöget zár be 
a mellkasfallal és a jobboldali szívkontúrral.

Mély belégzésben a X. borda láthatóvá válik a 
jobboldali szív-rekesz szögleten. A rekesz mozgása 
3-7 cm.

A jobb rekeszfél 3-4 cm-rel magasabban helyez-
kedhet el a baloldalinál. Néha a rekesz laterális kon-
túrja fűrésszerű, ez normális variáció, az izomtapa-
dásoknak felel meg, emphysema esetén ez gyak-
rabban megfigyelhető.

Ha a rekesz és a gyomorléghólyag közötti távol-
ság 1 cm-nél nagyobb, akkor patológiás folyamatra 
kell gondolni, elsősorban subpulonális, vagy subph-
renicus folyadékot kell keresni.

Az oldalfelvételen a bal rekeszfélnek csak a szív-
kontúr mögötti része ábrázolódik.

A mellkasfelvételen a kontúrok értékelésénél 
figyelembe kell venni, hogy a közvetlen egymás 
mellett lévő, szomszédos képletek kontúrja nem 
jelenik meg, csak ha van köztük egy másik, közbe-
eső struktúra. ezt a jelenséget sziluett jelnek hívják.

Pleura 

A mellhártya két rétegből áll, a fali lemez a mellkas-
fal mentén fekszik, a zsigeri lemez a tüdőt veszi 
körül. A két lemez a hilus régiójában egyesül egy-
mással, köztük keskeny tér van, melyben egy film-

4.12. ábra. 
A tüdők szegmentumbeosztása 
A. Röntgen felvétel
B.  B. CT vizsgálat

A

B

4.13. ábra. 
A tüdő szerkezeti felépítése. A Bronchus rendszer és a működési egységei
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Mindkét tüdőben 10 funkcionálisan autonóm 
bronchovasculáris rendszerrel rendelkező broncho-
pulmonális egység, tüdőszegment van.

A jobb tüdőben három, baloldalon két lebeny 
található, melyek interlobaris fissurával, a zsigeri ple-
ura kettőződésével határolódnak el egymástól. A 
szegmenteket, vagy lebenyt érintő légtartalom 
csökkenés, infiltráció, vagy atelectasia jellemző radi-
ológiai képet ad.

Tracheobronchiális rendszer 

A bronchusrendszer egy dichotom módon elága-
zódó tubuláris rendszer, mely a levegőt a külvilág-
ból a légcserét bonyolító alveoláris felszínhez, illet-
ve a gázcsere termékeket innen a külvilágba vezeti.

A belégzett levegőnek átlagban 23 bronchus osz-
láson kell keresztül jutnia, mielőtt az alveolusokba jut.

A trachea és a főhörgők falában porcgyűrű talál-
ható, mely megakadályozza a lumen összeesését.

A szegmentális és kisebb bronchusok falában 
szabálytalan, egyre kisebb porclemezkék vannak.

A bronchiolusok falában porcszövet nem talál-
ható.

A tracheobronchiális rendszerben naponta 
10-100 ml szekrétum termelődik, ez a váladék a 
mucociliáris áramlás segítségével a száj irányába 
passzálódik, segítve ezzel az inhalált idegen és irri-
táló anyagok eltávolítását.

A mellkas röntgenfelvételen csak a trachea, a fő 
és lebenyhörgők különíthetők el, mint transzparens 
sáv, vagy ortográd irányban, mint kerek vagy ellip-
szoid vékony falú képlet.

A trachea a mellkas röntgenfelvételen a medias-
tinum felső részében, a középvonalban látható, 
mint transzparens képlet, falai párhuzamosan fut-
nak, kontúrja a porcgyűrűknek megfelelően fino-
man csipkézett, rajta baloldalon az aorta ív kis 
benyomatot okoz. A trachea bifurcatio szöge fel-
nőttben 55-70 fok, 90 foknál nagyobb szög bizto-
san kóros. A jobb főhörgő meredekebben fut, mint 
az ellenoldali, ez az oka annak, hogy az idegentes-
tek gyakrabban aspirálódnak a jobboldali hörgő-
rendszerbe.

A tüdő érrendszere 

A tüdők vérellátása kettős, a pulmonális és a bron-
chiális artériás rendszer alkotja, a kettő részlegesen 
közlekedik egymással.

A pulmonális rendszer a pulmonális artériákból, 
a perialveoláris kapillárisokból és a pulmonális 
vénákból áll, a jobb kamra pumpálja a vért a rend-
szerben, mely a kapillárisokban oxigenizálódik, 
majd a bal szívfélén át a szisztémás keringésbe 
kerül.

A bronchiális rendszernek főleg tápláló funkciója 
van. A páros artéria bronchiálisok az aorta descen-
densből erednek, a bronchiális vénák a véna azy-
gos-hemiazygos rendszerbe vezetődnek el.

A tüdő perifériáján a bronchiális artériák a perial-
veoláris kapilláris hálózatba nyílnak és a két rendszer 
között anasztomózist hoznak létre.

A pulmonális vaszkuláris rendszerben hasonló-
an a nagyvérköri vénás rendszerhez a nyomás 5-20 
Hgmm. felnőttben, nyugalomban, a tüdőben kb. 5 
l/perc a vérkeringés, ebben az esetben csak a 
tüdőkapillárisok 25%-ban történik perfúzió. Normál 
esetben, álló helyzetben, mély belégzésben a 
tüdőerekben a csúcsi és rekesz közeli rész között 
kb. 30 cmH2O nyomáskülönbség van, mely az erek 
tágasságában meg is figyelhető. Kilégzés során a 
nyomáskülönbség csökken, mert a mellkas volu-
menének csökkenése következtében a bazális 
tödőerek komprimálódnak. Kóros állapotokban, ha 
a pulmonális vénás nyomás megnő, a normális 
ortosztatikus nyomásgrádiens megszűnik, sőt a 
felső tüdőmezőben láthatók nyomásemelkedés 
jelei, tágabb vénák.

Nagyrészt a pulmonális vaszkuláris struktúra 
okozza a tüdőnek a mellkasfelvételen megfigyelhe-
tő parenchymás struktúráját, a többi struktúra, mint 
a bronchusok fala, a bronchiális artériák, nyirokerek, 
interstitium túl kis méretűek ahhoz, hogy láthatóvá 
váljanak. A kis érárnyékok hálózatán belül az artériák 
és vénák nem különíthetők el egymástól, de a 
nagyobb, centrális erek esetében már lehetséges 
bizonyos elkülönítés elsősorban a lokalizáció alap-
ján. Az artériák a bronchusokat kísérik, a vénák nem. 
ez a tulajdonság a hagyományos tomográfiás vizs-
gálaton, illetve CT vizsgálaton jobban megfigyelhe-
tő, mint a mellkas röntgenfelvételen. Az ortográd 
haladó bronchovasculáris struktúrák esetén az arté-
ria és a bronchus normális esetben két egyforma 
kör képében ábrázolódik, melyből az egyik transz-
parens, a másik lágyrész denzitású, ez csak a szeg-
mentális bronchusok szintjéig látható. A tüdőarté-
riák a felső lebenyekben sokkal mediálisabban fut-
nak, mint a vénák. Az oldalfelvételen pretracheáli-
san a felső lebeny vénák ábrázolódnak elsősorban. 
Az alsó lebenyekben az artériák a vénák mögött 
futnak.

endothel rétegét a külvilágtól és képezi az alveolus 
falat, a másik típusú sejt felületaktív anyagot, surfac-
tant termel, mely az alveolus nyitott állapotában, 
expanziójában játszik szerepet.

A primer lobulus a respiratórikus bronchiolustól 
distálisan elhelyezkedő valamennyi struktúrát, 
16-40 alveolust és a hozzájuk tartozó alveoláris duc-
tusokat jelenti. A radiológiai képalkotás számára az 
alveolusok, a primer lobulusok nem hozzáférhetők.

Az acinus a ternimális bronchiolusoktól disztáli-
san lévő valamennyi struktúrát jelenti, beleértve az 
ereket, idegeket, kötőszövetet és 10-20 primer lobu-
lust. A ventiláció és keringés károsodása esetén az 
acinus a legkisebb funkcionális egység, infiltrációja 
esetén radiológiailag rosszul körülírható, 5 mm-nél 
kisebb gócárnyékok formájában ábrázolódik. A 

peribronchiális infiltráció is hasonló szintű lokalizá-
ciót jelent, a károsodás mechanizmusa is hasonló.

A szekunder lobulus a tüdő strukturális és funk-
cionális anatómiai alap egysége, mely kötőszövetes 
septummal határolt. Nagysága 1-2,5 cm, 5-15 acinust 
tartalmaz, a terminalis bronchiolus szintjében van.   

Az artériák a terminális bronchiolusokkal együtt 
a lobulusok centrumában futnak, a vénák és a nyi-
rokerek az interlobuláris interstitiumban helyezked-
nek el, de nyirokrendszer centralisan, peribroncho-
vascularisan is van. A normális interlobuláris septum 
csak a HRCT vizsgálatok során, a tüdő perifériás 
részén, részlegesen ismerhető fel. A szekunder 
lobulusok közti kötőszövetes interlobuláris septum 
abnormális kiszélesedése a mellkasröntgen felvéte-
len és a CT vizsgálaton is jól láthatóvá válik.

4.14. ábra. 
szekunder lobulus
A. Vázlat; B. Anatómiai metszet; C. CT-megjelenés; D. sematikus ábra

A B

DC
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Gyakran egyéb rendellenességek, mint rekeszsérv, 
vagy bronchogen cysta kíséri.  

A járulékos tüdő olyan, mint az extralobáris 
sequestració, saját pleura fedi és kezdetleges hör-
gője lehet, mely a tracheával vagy a nyelőcsővel 
kommunikál.

Klinikum. 50%-ban az első 6 hónapban észle-
lésre kerül, dyspnoet, cyanosist okoz, gyakran a vele 
együtt járó egyéb fejlődési rendellenességek okoz-
ta tünetek is jelentkeznek. Az intralobális sequestra-
tio produktív köhögéssel, visszatérő pneumóniák-
kal jár.

A maradék 50 % is panaszossá válik 20 éves koráig.

Képalkotó diagnosztika. RTG. Az extralobáris 
sequestratio típusosan mint kerek, vagy háromszög 
alakú árnyék látható a bal tüdő bazális részén dor-
so-medialisan. Az intralobális sequestratio különbö-
ző megjelenésű lehet, jól körülírható, bazális pneu-
mónia, vagy lobulált kontúrú intrapulmonális lézió 
formájában jelentkezhet.

A szomszédos bronchusok felé történő fistula 
képződés esetén cystosus képletek, folyadéknívó 
lehet benne. Nyelésvizsgálattal a pulmo-enterális 
fistula kimutatható.  

CT. CT-vel is jól láthatók a fenti eltérések, a cysti-
cus komponensek, a gyakran létrejövő fokális 
empyema.   

Angiográfia. A nagyrészt a mellkasi aortából 
eredő tápláló artériák kimutathatók. A vénás elveze-
tés iránya szerint az extra és intralobális forma elkü-
löníthető.

Differenciáldiagnosztika. A lokalizációból 
eredően a rekeszsérv és az empyema jön szóba.

Bronchogen cysta 

Nagyobbrészt mediastinálisan és csak kis százalék-
ban intrapulmonálisan helyezkednek el.

Az intrapulmonális cysták lehetnek centrálisak, 
ezek epiteliummal béleltek, viscosus, mucosus 
bennéket tartalmaznak. A perifériásak rendszerint 
multilocularisak.

A mediastinálisak az oesophagus duplicatiótól 
képalkotó módszerrel nem különíthetők el.

Klinikum. Rendszerint tünetmentesek, csak 
felülfertőződésük során okoznak panaszt, ha drená-
lódnak, vagy feszülővé vállnak.

Képalkotó diagnosztika. RTG. A tüdőben lévő 
cysták kétharmada az alsó lebenyekben van, 2-4 
cm nagyságú, kerek, jól körülírható képletek, a 
falukban ritkán meszesedés lehet. A drenálódott 
cystákban nívó lehet, a tenziós cysták térfoglaló jel-
legűek.

CT. A mediastinális cysták alapvizsgálata, mellyel 
jól láthatók a kerek, nem halmozó, különböző, de 
típusosan alacsony denzitású képletek.

Az alsó lebeny artériákat a harántul futó vénák 
keresztezik. Az artéria pulmonális főága csak a bal-
oldalon látható, szélképzővé fiatal nőkben normál 
variánsként válik, egyébként akkor fordul elő, ha a 
felvétel kissé jobbra fordult helyzetben készült.  

Mediastinum 

A mediastinum a két tüdőfél között, a gerinc és a 
sternum által határoltan, felfelé a mellkasbemenet-
től caudál felé a rekeszig tartó tér. elülső, középső és 
hátsó részre osztható, ezen kívül mindegyiket alsó 
és felső részre oszthatjuk. A csoportosításnak az a 
gyakorlati jelentősége, hogy mindegyik résznek 
megvannak a jellegzetes betegségei.

A PA mellkas felvételen a mediastinum a közép-
árnyéknak felel meg. A mediastinumon belül a tra-
chea és a főhörgők transzparens sávja elkülöníthe-
tő. A nyelőcső is ábrázolható, ha kontrasztanyagot 
itatunk a beteggel. Az aorta akkor különíthető el, ha 
a fala meszes. A mediastinumban ezeken a szerve-
ken kívül érképletek, thymus, vagy annak maradvá-
nya és nyirokcsomók vannak, illetve ide leterjedő 
nagyobb pajzsmirigy lehet, de ezek a képletek nem 
különíthetők el, csak azokon a helyeken, ahol a 
szomszédos légtartó tüdővel határos a kontúrjuk, 
vagy ha megnagyobbodtak.

Normális esetben a mediastinum jobb kontúrját 
fentről lefelé a brachiocephalicus erek, a véna cava 
superior, a véna azygos és a jobb pitvar alkotják. A 
bal kontúrt a brachiocephalicus erek, az aortaív, az 
artéria pulmonális főága, a jobb pitar fülcséje és a 
balkamra képezik. Mindkét oldalon pericardiális 
zsírszövet fordulhat elő, mely a szív-rekesz szöglelet 
kitölti. A jól exponált felvételen a jellegzetes pleurá-
lis vonalak is megfigyelhetők.

A tüdő betegségei 

Veleszületett rendellenességek 

A tüdők és a légutak veleszületett fejlődési rendel-
lenességei ritkák, jellemző rájuk, hogy visszatérő, 
recurrens infekciókat okoznak. CT vizsgálat indo-
kolt, ha a mellkas röntgenfelvétel és a bronchosco-
pia eredménye nem egyértelmű.

Pulmonalis sequestratio 

A sequestratio egy olyan nem funkcionáló, tüdő-
szövet eredetű terime, melynek nincs normális 
kommunikációja a tracheobronchiális rendszerrel 
és a vérellátását a nagyvérkörből kapja. lehet intra-
lobáris és extralobáris elhelyezkedésű. Az intralobá-
ris sequestratio négyszer gyakoribb, a nagyvérkör-
ből kapja az artériás ellátását és a kisvérkörbe veze-
tődik el. Baloldalon gyakoribb, csaknem mindig az 
alsó lebenyben, dorsalisan helyezkedik el. Az extra-
lobáris sequestratio leggyakrabban az alsólebeny 
és a rekesz között helyezkedik el. lehet még medi-
astinálisan és intraabdominálisan is.

Az aorta descendens ágáiból kap artériás kerin-
gést és a véna azygos-hemiazygos, illetve a véna 
cava inferior felé vezetődik el a vénás keringése. 

4.15. ábra. 
A tüdő vascularuis struktúrája
A. Vázlatos ábrázolás
B. B. MR-angiográfia

A

B

4.16. ábra. 
A. Pulmonalis sequestratio, sagittalis síkú CT-vizsgálaton lát-
ható az aortából táplálkozó tüdőterület
B. Bronchogén cysta. A CT-felvételen folyadékdenzitású kép-
let a mediastinumban

A

B
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coronariusba, vagy nagyvérköri vénába, leggyak-
rabban a vena cava superiorba, vagy persistaló bal 
oldali véna cavaba vezet, teljes, vagy részleges 
lehet az elváltozás attól függően, hogy egy, vagy az 
összes véna érintett-e, körülbelül 30 formája lehet, 
valamennyi esetben extracardialis bal-jobb shunt-öt 
eredményez.

Képalkotó diagnosztika. Mellkasfelvételen a 
rendellenes véna néha kimutatható.

CT, pulmonalis angiográfia megerősítheti, pon-
tosíthatja a diagnózist.

Pulmonális arteriovenosus malformatio 

Klinikum. A congenitalis arteriovenosus malforma-
tio, ha nagy, akkor cyanosishoz, polycythaemiához, 
dobverő ujjak kialakulásához vezet, a jobb-bal shunt 
következtében. Haemoptysis, szívelégtelenség, 
paradox embolizáció is előfordulhat. A betegek 
50%-ánál buccalis teleangiectasia látható, de az 
Osler-kóros betegeknek csak 15%-ban van pulmo-
nális AVM.

Képalkotó diagnosztika. RTG. szoliter vagy 
multiplex gócok formájában látható az alsó tüdő-
mezőkben. Átvilágítás során a képlet pulzációja 
megfigyelhető.

CT, pulmonalis angiográfia. CT-vel, vagy pulmo-
nális angiográfiával a diagnózis megerősíthető, a 
vastag oda és elvezető érképletek kimutathatók. A 
CT az esetleges kísérő rendellenességek kimutatá-
sára jobb, az angiográfia műtét előtt azért fontos, 
hogy esetleges további tápláló artériákat ki lehes-
sen mutatni.

Gyulladásos betegségek 

Tracheobronchitis 

Az akut tracheobronchitis gyakori betegség, köhö-
géssel, kezdetben száraz, később mucopurulenssé 
váló köpetürítéssel, lázzal jár. Mellkas röntgenfelvé-
telen értékelhető eltérést nem okoz.

Pneumonia 

Pneumóniában az érintett tüdőrészben intrapul-
monális infiltrátum, konszolidáció keletkezik, mely 

megjelenésében és eloszlásában igen változatos 
képet nyújt.

Kórokozó szerint lehet bakteriális, vírus eredetű, 
gombás, vagy protozon okozta fertőzés.

A radiológiai kép alapján a kórokozó fajtája egy-
értelműen nem határozható meg annak ellenére, 
hogy vannak bizonyos jellegzetességek, jellemző 
morfológiai jegyek.

MR. Víz, vagy a tartalmuktól függően a T1 s. fel-
vételeken attól eltérő jelintenzitású képletként ábrá-
zolódnak.

Differenciáldiagnosztika. Pulmonális gócok-
tól vagy mediastinális tumortól kell elkülöníteni.

Congenitalis cysticus adenomatosisos malformáció 

ez a hamartoma jellegű elváltozás a negyede az 
összes congenitális tüdőelváltozásnak. Kötős-
zövetből, simaizomból, bronchoalveoláris és külön-
böző nagyságú ductus szerű struktúrákból áll.

Három formája van, az I-es típus nagy cystákból, 
a II-es multiplex kis cystákból, a III-as bronchioláris 
és alveoláris jellegű struktúrákból áll. A II-es típus 
egyéb fejlődési rendellenességekkel, vese agenesi-
ával jár.

Klinikum. Nagy részük neonatálisan köhögés-
sel, dyspnoeval jár.

Képalkotó diagnosztika. RTG. Térfoglaló jelle-
gű, a környező struktúrákat diszlokáló, multicysticus 
lézió folyadék nívókkal.

Venolobaris syndroma 

Veleszületett mellkasi anomáliák gyűjtőneve, 
melyek egymással is gyakran szövődnek.

· Pulmonalis agenesia, aplasia, hypoplasia. 
Agenesia esetén komplett módon hiányzik a tüdő 
és a kapcsolódó struktúrák.

Aplasia esetén a tüdő parenchyma hiányzik, de 
csökevényes, vakon végződő főhörgő van.

féloldali hypoplasia esetén normális főhörgő-
höz kis, csökevényes tüdő, malformált lebenyek 
csatlakoznak.

Képalkotó diagnosztika. RTG. Az érintett mell-
kasfél kisebb, a bordaközök keskenyek, a rekesz 
magasan áll, a mediastinum az azonos oldalra disz-
lokált. Az ellenoldalon kompenzatórikus hyperinfla-
ció látható, az ellenoldal felé pulmonalis herniáció 
figyelhető meg.

CT. Az agenesia és aplasia elkülöníthető, bár kli-
nikai jelentősége nincs.

· Pulmonalis arteria hypoplasia és atresia. 
Rövid szakaszú atresia látható az art. pulmonalis 
eredés után. A disztális érképletek megtartottak a 
bronchiális artériás rendszer felől telődnek.

Képalkotó diagnosztika. fokozott transzpa-
renciájú, csökkent volumenű tüdő látható a mell-
kasfelvételen.

Izotópvizsgálattal a csökkent perfúzió kimutat-
ható.

CT, MR, pulmonális angiográfia az elzáródást 
megerősíti.

· Pulmonalis vénás anomália. A pulmonalis 
vénás drenázs közvetlenül a jobb pitvarba, a sinus 

4.17. ábra. 
A. Congenitalis cysticus adenomatosisos malformáció, a 
CT-felvételen multiplex cysták láthatók
B. Bal oldali arteria pulmonalis atresia, az MR-felvételen a bal 
oldalon tüdőerek nem ábrázolódtak

A

B

4.18. ábra. 
A. Pulmonalis AVM vázlatos rajza
B. AVM pulmonalis angiográfiás felvétele

A

B
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dőkben fordul elő. Homogén, típusosan lobaris 
kiterjedésű konszolidációt okoz gyakran levegő 
bronchogrammal.

Sterptococcus pneumonia a leggyakoribb bakte-
riális, típusos bronchopneumonia.

Staphylococcus pneumonia leggyakrabban gyer-
mekekben, vagy legyengült állapotú felnőttekben, 
illetve gyomortartalmat aspirált betegekben fordul 
elő. Nagy kiterjedésű lehet, gyakran szövődmény-
nyel, abscessussal, empyemával, bronchopleurális 
fistulával jár. Típusos bronchopneumonia, szeg-
mentális, inhomogén, foltos jellegű, általában több-
gócú, vagy kétoldali.

Gram negatív kórokozók leggyakrabban krónikus 
betegségben szenvedő, legyengült állapotú bete-
gekben fordul elő, nem specifikus megjelenésű, 
empyema, abscessus gyakran fordul elő szövőd-
ményként. Viszonylag magas a mortalitásuk.

Vírus pneumónia gyermekeken gyakori, kétoldali 
kifejezett konszolidációval járó folyamat. Varcella és 
herpes zooster esetén 5-10 mm nagyságú, alveolá-
ris, noduláris rajzolat látható diffúzan, a tüdő nagy 
részére kiterjedve.

   Az utóbbi években megfigyelhető H1N1 influ-
enza vírus kiterjedt, kétoldali, ARDs szerű képpel, 
gyakran szövőményként PTX-el, pneumomediasti-

Klinikum. Köhögés, köpetürítés, láz, hidegrázás, 
mellkasi fájdalom, dyspnoe jellemzi. A vérkép balra-
tolt, leukocytosis észlelhető. fizikálisan tompulat 
kopogtatható, krepitáció, szörtyzörejek hallhatók. 
Atípusos pneumóniák esetén inkább általános 

tünetek és köhögés uralják a klinikai képet. Primer a 
pneumónia, ha ép tüdőben keletkezik, szekunder, 
ha megelőzően már károsodott parenchyma felül-
fertőződése okozza.

Az infekcióra hajlamosító tényezők:
·  Vírusinfekció
·  Krónikus obstruktív légúti betegség
·  eszméletlen állapot, hospitalizáció
·  Dysphagia regurgitációval, aspiráció
·  Postoperativ, posttraumás állapot
·  Immunszupresszív betegségek és terápia
·  Dohányzás
·  Alkoholizmus
·  Kardiális pangás

Képalkotó diagnosztika
Célja:
·  Megerősíteni a feltételezett klinikai diagnózist
·  Megtalálni az esetleges predisponáló faktorokat, 

mint a bronchiectasia, bronchopulmonális carci-
noma stb.

·  Monitorizálni a betegség lefolyását, a progresszi-
ót, illetve regressziót

·  Észlelni az esetleges komplikációkat, mint az abs-
cessus képződést, cavitatiót, empyema kialakulá-
sát

RTG. A mellkas röntgenvizsgálatok nagy része 
pneumónia igazolására, vagy kizárására készül. 
Pneumóniára utaló panaszok és tünetek esetén az 
első és a legtöbb esetben elegendő vizsgálat a két-
irányú mellkas röntgenfelvétel, mely megfelelően 
ábrázolja a tüdők különféle gyulladásos jellegű, 
infiltratív elváltozásait csakúgy, mint az esetlegesen 
előforduló szövődményeket. Az alkalmazott kezelés 
eredményessége is jól követhető röntgenvizsgálat-
tal.

Morfológiailag három formát különböztetünk 
meg, a lobaris pneumóniát, a bronchopneumoniát 
és az interstitiális pneumóniát. A beosztás az alveo-
lusokban lévő gyulladásos exudatum jellegétől, 
kiterjedésétől és az interstitium infiltrációjának foká-
tól függ.

leggyakrabban egy vagy több szegmentre 
kiterjedő, gyakran inhomogén, foltos jellegű árnyék 
látható, ez a típusos bronchopneumonia.

Jellemzőbb megjelenési formák:
Pneumococcus pneumonia leggyakrabban öreg, 
rossz állapotú betegekben, alkoholistákban és kró-
nikus obstruktív légzéselégtelenségben szenve-

4.19. ábra. 
Jobb oldali alsó lebeny pneumonia
A. PA felvételen jobb oldalon a rekesz felett infiltrátum lát-
ható
B. Oldalfelvételen megfigyelhető, hogy a folyamat az alsó 
lebenyben van, a nagyrést respektálja

A

B

4.20. ábra. 
A. Kétoldali, több lebenyre kiterjedő, foltos infiltrátum, 
bronchopneumonia
B. Jobb oldalon az alsó lebeny homogén beszűrődése látha-
tó, lobaris pneumonia

A

B

4.21. ábra. 
A. Kétoldali alsó lebenyi beszűrődés
B. Bal oldalon centrális infiltratív árnyék

C

D
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UH. A pleurális folyadékgyülemek, így az empye-
ma is UH-val jól vizsgálható, nagysága pontosan 
meghatározható. UH vezérléssel punkció, thoraco-
centesis, drainage elvégezhető.

Differenciáldiagnosztika. Necroticus tumor, 
tuberculoticus caverna és cysticus bronchiectasia 
különítendő el.

Tuberculosis 

Tradicionálisan a Mycobacterium tuberculosis  és a 
Mycobacterium bovis fertőzéseket soroljuk ide, bár a 
mycobacteriumok több fajtája ismert. A betegség a 

tüdők mellett több szervet is érinthet, így a veséket, 
mellékveséket, csontot, agyat, májat, lépet.

Klinikum. A szervezetbe inhaláció, légúti infek-
ció során bejutó kórokozó a tüdőben infiltratív, 
gyulladásos elváltozást okoz, melyet primer tuber-
culosisnak nevezünk. A gyógyulás során a kóroko-
zókat granulómás fal veszi körül, gócos elváltozás 
marad vissza, mely később elmeszesedik. 
leggyakrabban endémiás területeken gyerekeknél 
látható. Az elsődleges fertőzés szubklinikai lefolyású 
is lehet, ritkán okoz panaszt. ez a folyamat játszódik 
le enyhe formában BCG oltás alkalmával is.

Posztprimer, reaktiválódott tuberculosis évekkel 
a primer fertőzés után, azoknál a betegeknél látha-

nummal, subcután emphysemával járó, sokszor   
halállal végződő fertőzést okoz.   

Mycoplasma pneumonia leggyakrabban gyer-
mekeken, fiatal felnőttekben fordul elő. A legtöbb 
mycoplasma fertőzés bronchitis és/vagy pharyngi-
tis képében jelentkezik, 3-10%-ban fordul elő pneu-
monia.

A radiológiai kép változatos, rendszerint egy, 
vagy mindkét alsó lebeny érintett. A részleges, 
gócos-foltos jellegű kezdeti elváltozás fokozatosan 
kiterjed az egész szegmentre, vagy lebenyre. ez a 
progresszió jellemző a mycoplasma pneumoniára.

Gombák és protozonok ritkán okoznak fertőzést, 
nem specifikus a radiológiai megjelenésük.

CT. Pneumónia esetén a következő esetekben szük-
séges a CT vizsgálat:
·  ismétlődő pneumóniák hátterében daganatos 

betegség, bronchiectásia, vagy egyéb organikus 
ok kimutatására, vagy kizárására

·  szövődmények, empyema, abscessus, disszemi-
nació stb. gyanúja esetén

·  negatív mellkasröntgen esetén immunszupri-
mált állapotban lévő betegnél klinikai tünetek 
esetén a CT gyulladásos betegséget mutathat ki 
(tejüvegszerű fátyolozottság)

·  nem teljes radiológiai regresszió esetén mérle-
gelendő

A pneumonia legyakoribb szövőményei, a tüdő 
abscessus és az empyema.

Abscessus esetén köhögés, bűzös, véresen fes-
tenyzett köpetürítés, láz, izzadás, mellkasi fájdalom, 
dyspnoe, étvágytalanság, fogyás, még empyema 
esetén pleurális jellegű, légvételre fokozódó mell-
kasi fájdalom, gyors, felszínes légvétel a jellemző.

Empyema leggyakoribb okai:
Pneumónia, mellkasi trauma, műtét, sepsis, 

tuberculózis, tüdőtályog, extrapulmonális ok (oste-
omyelitis, subphrenicus abscessus)

Képalkotó diagnosztika
·  Észlelni az abscessus kialakulását: ez általában 

egyértelmű a mellkasröntgen felvételen, amikor 
bronchus erozió és cavitatio kialakul

·  Kimutatni esetleges kiváltó okokat, mint aspirált 
idegentestet, bronchus stenosist, pulmonális 
infarctust

RTG. A mellkas röntgenfelvételen az abscessus 
általában infiltráción belül kialakuló vastag falú 
üreg formájában látható, melyben gyakran vízszin-
tes nívó is megfigyelhető („füleskosár”-tünet), ez a 
folyamatnak a brochusrendszerbe való betörésé-
nek és a necroticus bennék bronchusrendszeren 
való ürülésének a jele.

Az abscessus típusosan kerek, vastag, szabályta-
lan falú képlet, mely a mellkasfallal hegyesszöget 
zár be, míg az empyema inkább lencse alakú, véko-
nyabb fallal rendelkezik, a mellkasfallal tompaszö-
get zár be.

CT. Kétes esetben segíthet az abscessust az 
empyemától elkülöníteni. A denzitás érték alapján a 
letokolt folyadékgyülem a szolid terimétől elkülö-
níthető, míg ez hagyományos mellkasfelvételen 
nem lehetséges.

4.22. ábra. 
A. Kétoldali, többgócú infiltrátum, influenza okozta pneu-
mionia 
B. szövődményként PTX és subcután emphysema látható, a 
PTX miatt mindkét oldalon szívócső van behelyezve

A

B

4.23. ábra. 
A. Kétoldali masszív infiltrátum CT képe. Mindkét oldalon dorsalisan pleuralis folyadék van
B. Gyulladásos infiltrátumon belül folyadék denzitás jelent meg levegővel keverten, ez necrosis jele
C. Jobb oldalon vastag falú letokolt folyadék denzitás és levegő, tüdőtályog
D. Bal oldalon a hátsó sinusban a mellkasfallal tompa szöget bezáró letokolt folyadékgyülem és benne levegő, empyema

A

B

C

D
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fúzan mindkét tüdőben megjelenő multiplex 
gócok formájában jelentkezik. exudativ pleuritis is 
jelentkezhet a disseminatio során.

A postprimer tüdő tuberculosisnál a következő 
tüdő manifestációk lehetnek:
·  exudativ tuberculosisra az elmosódott határú, 

alveolaris, infiltrativ jellegű árnyék a jellemző, 
mely legtöbbször egyoldali, de lehet bilaterális is, 
plurális folyadék kísérheti. A gócos-foltos árnyék, 
illetve légszegénység jellemzően a felső lebeny 
csúcsi és hátsó szegmentjében, valamint az alsó 
lebeny felső szegmentjében fordul elő. A nem 
specifikus pneumóniákkal szemben, melyek 

napok alatt változnak, a tuberculoticus infiltráció 
heteken keresztül fennáll.

·  A productiv tuberculosis esetén élesen határolt, 
szabálytalan árnyékok láthatók meszesedő 
gócokkal.

·  A tuberculoma 0,5-4 cm nagyságú, kerek, éles 
kontúrú góc, típusosan a felső lebenyben helyez-
kedik el, meszesedik. Az esetek nagy részében 
szatellit lézió, kis góc is látható a tuberculoma 
környezetében. elkülönítése daganattól, metas-
tasistól, főleg, ha radiológiai előzmény nem áll 
rendelkezésre nehézséget okozhat.

·  Cavitálódó tuberculosis során az infiltráción belül 
másodlagosan sajtos necrosis, majd a tracheob-

tó, akik a kezdeti fertőzést szerencsésen leküzdöt-
ték, de a kórokozó virulens formában bennmaradt a 
granulomán belül, a macrophag sejtekben és ami-
kor a szervezet immunstátusza valamilyen okból 
csökken, a primer gócból haematogen dissemina-
tió keletkezik, másodlagosan gyulladásos elváltozás 
jelenik meg. Reaktív a miliáris tuberculosis és a fel-
nőttkori tuberculosisok nagy része is.

A tuberculosis sűrűn lakott területeken, rossz 
szociális körülmények közt élő populációkban kor-
látozott epidémiákat okoz. A postprimer tuberculo-
sis a világ egyik vezető morbiditási és mortalitási 
oka. Napjainkban a reaktiválódás az immunkompri-
mált betegeknél és a HIV/AIDs fertőzött betegnél is 
egyre gyakrabban fordul elő.

A primer tuberculosis a gyerekek több mint 
60%-ban és a felnőttek 5%-ban tünetmentes, vagy 
minimális tünetekkel, mint láz, rossz közérzet, 
fogyás, köhögés és néha vérköpés jár. Immun-
komprimált betegnél az akut infekció progresszív 
primer tuberculosishoz vezet, mely fulmináns, nek-
rotizáló tüdőgyulladással, hypoxiával, gyakran halál-
lal jár.

A postprimer tuberculosis letargia, anorexia, 
fogyás, hőemelkedés, éjszakai izzadás, köhögés, 
vérköpés tüneteivel jelentkezik.

A köpet kenetében saválló bacilusok láthatók. A 
tuberculin bőrpróba pozitív.

Képalkotó diagnosztika
·  effektív szűrő program korai elváltozások észlelé-

sére, főleg magas rizikójú csoportok esetében
·  A radiológiai elváltozások pontos meghatározá-

sa, főképpen a differenciál diagnosztikai szem-
pontból lényeges jellemzők vonatkozásában

·  Rendszeres felvételekkel monitorizálni a kezelés 
hatékonyságát

·  Kimutatni a tuberculosis gyógyulását kísérő 
következményeket, mint a hegesedés következ-
tében kialakult emphysemát, tractios bronchiec-
tasiát, cor pulmonalet, stb.  

A diagnózis a tuberculin bőrpróbán, köpette-
nyésztésen és a radiológiai vizsgálaton alapszik. A 
primer tuberculosisos beteg általában nem kerül 
radiológiai vizsgálatra, ha mégis, akkor az esetek 
egy részében negatív az eredmény, vagy nem spe-
cifikus konsolidáció látható, a radiológiai eredmény 
alapján ritkán kerül diagnosztizálásra. Progresszív 
primer és postprimer tuberculosis esetén a mellkas 
röntgenfelvétel mellett a CT a leggyakrabban vég-
zett vizsgálat.

RTG. A tuberculosis különböző megjelenési for-
mákkal jár a mellkas röntgenfelvételen.  

a) Primer tuberculosisnál általában a mellkas 
röntgenvizsgálattal nem specifikus, szegmentális, 
vagy lobaris konszolidáció, azonos oldali hilusi és 
mediastinális nyirokcsomó megnagyobbodás és 
pleurális folyadék látható. A légutak érintettsége 
esetén atelectasia is megfigyelhető. Negatív vizsgá-
lat 15%-ban fordul elő.

A konszolidáció később kerekké válik, zsugoro-
dik és egy kis góc marad a helyén, mely elmeszese-
dik.

A nyirokcsomó megnagyobbodás általános 
tünet primer tuberculosisnál. A nyirokcsomó meg-
nagyobbodás parenchymás folyamat nélkül az 
egyetlen manifesztációja lehet a primer tuberculo-
sisnak, ez elsősorban a HIV betegekre jellemző.  

A nyirokcsomó megnagyobbodás általában az 
azonos oldali hilusban van, de gyakori a paratra-
cheális és subcarinalis lymphadenomegalia is. A 
nyirokcsomó megnagyobbodás nem különíthető 
el a lymphomás és sarcoidosisos eredetű nyirokcso-
mó érintettségtől. eredményes kezelés során a nyi-
rokcsomó megkisebbedik, elmeszesedik. A meszes 
granuloma és nyirokcsomó képezik a primer komp-
lexumot.

A hilusi nyirokcsomó megnagyobbodás bron-
chus, leggyakrabban jobb középső lebeny bron-
chus kompressziót okozhat következményes disztá-
lis atelectasiával. ez általában gyerekeken fordul elő, 
epituberculosisnak nevezik. súlyos, immunkompri-
mált esetben a sajtos nyirokcsomó kifekélyeződése 
a légutakat errodálhatja, az endobronchialis terje-
déssel a tuberculosis disszeminálódhat a sokkal 
kisebb bronchusok, bronchiolusok területére is, 
ahol az acinusokat elzárva létrehozza az acinaris fol-
tokat.

Az endobronchialis tuberculosis bronchiectasiá-
hoz vezet egyrészt a bronchus stenosis, másrészt a 
fibrosis okozta tractio következményeként. A bron-
chiectasia azonban sokkal gyakoribb a postprimer 
tuberculosisnál.

b) Postprimer tuberculosisnak két fajtája külö-
níthető el, a haematogen disseminatio és az izolált 
szervi tuberculosis. A haematogen disseminatio 
megjelenési formái a miliaris tuberculosis és a 
különböző extrapulmonális megjelenési formák, 
mint az urogenitalis rendszer, spinalis, adrenalis, 
meningealis stb. tuberculosisok. A miliaris tubercu-
losis súlyos haematogen terjedés következménye, 
mely a tüdő parenchymában 5 mm-nél kisebb, dif-

4.24. ábra. 
A TBC megjelenési formái
A. Jobb oldalon infraclavicularisan kis cavitálódó infiltrátum.
B. lobaris konszolidáció cavitációval.
C. A jobboldali üregben gombás felülfertőződés, mycetoma van. A nyílhegyek rekeszsérvet jelölnek. 
D. Meszes tuberculoma.

A

B

C

D
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A cavitatió gyakran, de nem mindig jelenti a 
folyamat aktivitását, fennállhat a kezelés, gyógyulás 
után is, keresni kell az üreg körül az aktivitásra utaló 
jeleket.

A tuberculoma kerek góc formájában ábrázoló-
dik, meszesedése, szatellitje jól kimutatható.

Miliáris tuberculosisnál a HRCT vizsgálattal kis, 
1-4 mm nagyságú gócok láthatók, melyek egyenle-
tes eloszlásban láthatók az egész tüdőben. lehetnek 
éles és elmosódott határúak is. A secunder lobulus-
ban véletlenszerű eloszlásban mindenütt előfordul-
hatnak szemben az endobronchialis terjedés centri-
lobularis lokalizációjával.

A fibronoduláris elváltozások, parenchyma dis-
torzió, fibrosis, emphysema, tractios bronchiectasia 
HRCT vizsgálattal pontosabban megítélhetőek.

A nyirokcsomó megnagyobbodás megléte 
bizonyítható. A nyirokcsomók perifériás halmozást 
mutathatnak, még centrálisan hypodenzek, ez 
centrális necrosis jele.

Differenciáldiagnosztika. Nem specifikus 
pneumoniáktól kell elkülöníteni. Miliáris tuberculo-
sist az ARDs-től, pulmonalis vérzéstől kell elkülöní-
teni. secunder tuberculosist a Blastomycosistól, 
Coccidiomycosistól, Histoplasmosistól, nem tubercu-
loticus Mycobacterialis infekcióktól, sarcoidosistól, 
silicosistól, pneumoconiosisok bizonyos fajtáitól kell 
elkülöníteni. Chronikus obstruktív pulmonalis 
betegség (COPD) hasonló elváltozásokat okozhat. 
Cavitalódó tüdőelváltozások lehetnek egyes pyo-
gen infekciókban, sarcoidosisban, vasculitisek, para-
zitás fertőzések, bronchiolitis obliterans és malignus 
betegségek esetében is.

Immunkárosodott betegek gyulladásos 
elváltozásai (HIV fertőzés és AIDS) 

A celluláris és humorális immunválasz gyengülése 
tüdő infekciókra és daganatos betegségek kialaku-
lására hajlamosít.

Immundeficites állapothoz vezet:
·  Veleszületett agammaglobulinaemia
·  Immunszupressziv terápia (szervtranszplantáció 

után, cytostaticus kezelés)
·  szerzett immunhiányos szindróma (AIDs)

Az utóbbi években a cytostatikus kezelésben 
részesülő és HIV vírussal fertőzött AIDs-es betegek 

számának növekedésével a kórkép gyakorlati jelen-
tősége is nő.

Klinikum. Tünetei a köhögés, köpetürítés, láz, 
hidegrázás, mellkasi fájdalom, dyspnoe.
leggyakoribb kórokok:
·  Pneumocystis carinii
·  Mycobacteriumok
·  Cytomegalovirus
·  Aspergillosis
·  Varicella
·  Klebsiella
·  Histoplesmosis
·  Cryptococcosis
·  Toxoplasmosis
·  Pseudomonas

A Kaposi sarcoma a leggyakoribb mellkasi malig-
noma AIDs-es betegeknél, az esetek 25%-ban ala-
kul ki. A második leggyakoribb malignus betegség 
a lymphoma.

Képalkotó diagnosztika. RTG. A radiológiai 
kép lehet normális egyértelműen pozitív klinikai 
kép mellett is és kiterjedt radiológiai elváltozások is 
megfigyelhetők minimális klinikai manifesztációk-
kal.

A radiológiai elváltozások nem specifikusak, az 
opportunista fertőzésektől függenek.

a) Körülírt, féloldali árnyékot, bakteriális pneu-
mónia okoz. ( Pseudomonas, Klebsiella )

b) Diffúz, kétoldali infiltratív árnyék oka leggyak-
rabban a Psedocystis carinii. Az infiltráció elmosó-
dott határú, kevert, alveoláris és interstitiális típusú, 
centrális, perihiláris megjelenésű, vagy az alsó tüdő-
lebenyekre lokalizálódik. Gyakran szövődmények-
kel, empyemával, atelectaisával, a primer fertőzés 
diffúz disszeminációjával jár. Progresszió esetén a 
radiológiai kép diffúz légúti konszolidációhoz, vagy 
tüdő oedemához válik hasonlóvá, levegőbron-
chogram gyakran megfigyelhető. A hilusi nyirok-
csomó megnagyobbodás és pleuralis folyadékfel-
szaporodás ritka.

c) Mycobactérium fertőzés esetén a radiológiai 
kép az immunrendszer károsodásának fokától függ. 
Közepes károsodás esetén típusos postprimer tüdő 
tuberculosis a jellemző endobronchialis terjedés és 
cavitáció tüneteit is beleértve. AIDs-es betegeknél 
az immunrendszer károsodása általában súlyosabb 
fokú, ilyenkor a primer, illetve miliáris tuberculosis 
képe a jellemző. Cavitáció ritka. Mediastinalis nyi-
rokcsomó megnagyobbodás gyakran van jelen.

ronchialis rendszeren való kiürülése után cavitá-
cio alakul ki. A vastag falú üregben folyadéknívó 
lehet. Cavitáció során gyakran előforduló endob-
ronchiális terjedésnél a légutakon passzállódó 
kórokozók a korábban ép tüdőrészekben elmo-
sódott, konfluáló jellegű alveolaris infiltrációt 
hoznak létre és nem specifikus, lobularis pneu-
móniát is utánozhatnak. Tuberculosisos empye-
ma is előfordulhat. Másodlagos gombás, Asper 
gillus fertőzés esetén az üregben mycetoma 
lehet.

·  fibrocirrhoticus stádiumra a pleura megvastago-
dás, inaktív cavitatio, parenchyma hegesedés, 
meszesedések, fibroticus kötegek jellemzőek, A 
zsugorodó fibrosisos kötegek a csúcstól a hilus 
felé húzódnak, a hilusképleteket felfelé vongál-
ják. A fibrosis okozta kontrakció a tüdőstruktúra, 
az érképletek disztorzióját okozza, ennek követ-

kezménye a hegesedés körüli emphysema, trac-
tios bronchiectasia. előrehaladott esetben cor 
pulmonale is kialakulhat.

Míg a primer tuberculosis radiológiai képe álta-
lában nem specifikus, a postprimer tuberculosis fib-
ronodularis és cavitált elváltozásai jellegzetesek.

CT. Postprimer tuberculosnál megerősíti a paren-
chyma infiltráció tényét.

Az endobronchialis terjedés, az alveolusok infilt-
rációja centrilobularis gócok, tree-in-bud formáció 
képében ábrázolódik, mely a terminális és respira-
tórikus bronchiolusokban jelenlévő sajtosodó 
anyag jelenlétére utal.  

A cavitatió pontosabban demonstrálható, a fal-
vastagság, kontúregyenetlenség, folyadék nívó, 
gombás szövődmény jobban látható.

4.25. ábra. 
TBC
A. Postprimer TBC-s infiltrátum
B. Mindkét oldalon cavitálódó folyamat és diffúz miliaris gócok, haematogén disseminatio
C. Cavitatio és fibrocirrhoticus elváltozások
D. fibrosis, tüdő parenchyma disztorzió, pleura callus, residualis elváltozások
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A BOOP radiológiailag kimutatható, a perifériás 
légutakban és légterekben sokszor többgócú, illet-
ve kiterjedt konszolidáció jellemzi. Hozzá sokban 
hasonló az eosinophil sejtes beszűrődéssel járó 
chronicus eosinophil pneumónia (CeP) is. A CeP 
inkább a felső lebenyeket érinti, még a BOOP eseté-
ben a konszolidációk nagyobbrészt az alsó lebe-
nyekben jelentkeznek.

A cryptogen (idiopahtias) szervülő pneumonia 
(COP) klinikopathológiai szindróma, melyet a szte-
roidokra történő gyors javulás és a gyakori vissza-
esés jellemez a terápia csökkentése, vagy leállítása 
után. A pontos diagnózis csak a szövettani biopszia 
feldolgozásából nyerhető.

A BO és a BOOP leggyakoribb okai:
·  A betegek 90 % -a dohányos
·  A BO ritkán idiopathias
·  A BOOP esetek kb. fele idiopathiás.
·  sugárterápia  
·  Infekciók
·  Collagen-vasculáris betegségek
·  Gyógyszerek és mérgek
·  Toxicus anyagok belégzése
·  Immunszuprimált állapot

Klinikum. A betegek felénél kb. 3 hónappal egy 
influenzaszerű betegséget követően köhögés, ful-
ladás, hőemelkedés, étvágytalanság, fogyás jelent-
kezik. Kevésbé általános tünet a pleurális fájdalom, 
vérköpés. Jellemző tünet a sípoló légzés, erőltetett 
kilégzés, bő köpetürítés, fulladás, nehézlégzés, 
mellkasi fájdalom. A tünetek széles spektrumú anti-
biotikumra nem reagálnak.

A betegek egy részénél collagén-vascularis 
betegségek jelentkeznek. A BOOP lehet a 
non-Hodgkin lymphoma és a collagén-vascularis 
betegségek első tünete. A betegeknél finom, száraz 
crepitatio hallható a tüdők felett. A vörös vértest 
süllyedés magas. A légzésfunkciós vizsgálat jellem-
zően restriktív típusú, a diffúziós kapacitás csök-
kent. Az artériás oxigén gradiens kiszélesedett, 
hypoxia jelentkezhet.

Képalkotó diagnosztika. Rendszerint a mell-
kas röntgenvizsgálat az első vizsgálat, mint a leg-
több esetben pulmonális kórkép gyanújában, de 
HRCT vizsgálattal jobban értékelhetők a betegség 
okozta elváltozások és azok eloszlása.

RTG. BO esetén a mellkasröntgen felvétel lehet 
negatív, vagy foltos, alveoláris konszolidációk látha-
tók subpleuralisan, vagy peribrochialisan, főleg az 

alsó lebenyek területén. A betegek felénél 3-5 mm 
nagyságú gócok is előfordulhatnak. A tejüvegszerű 
fátyolozottság a mellkasfelvételen ritkán figyelhető 
meg. Reticulonodularis rajzolat fibrosis jele. 
Basalisan szabálytalan lineáris rajzolat észlelhető.

BOOP esetén leggyakrabban gyulladás képe lát-
ható, a konszolidáció nem szegmentális, 2-6 cm 
átmérőjű, benne levegőbronchogramm lehet. A 
folyamat migráló jellegű, recidiváló, szteroidra gyor-
san változik. Néha lobaris pneumónia is megfigyel-
hető és jelentkezhet diffúz interstitialis pneumónia 
formájában is. Cavitatio is előfordulhat. Pleura meg-
vastagodás, pleuralis folyadékgyülem lehet jelen. 

CT. HRCT vizsgálattal még normális légzésfunk-
ciós vizsgálattal rendelkező dohányosoknál is meg-
figyelhetők bizonyos elváltozások, így emphysema, 
ritkán tejüvegszerű fátyolozottság és apró gócok. 
Negatív mellkas röntgenfelvétel mellett a HRCT fel-
vételen már lehetnek mozaikszerű sugárelnyelési 
eltérések, melyek oka alveoláris infiltráció következ-
tében csökkent transzparenciájú és légcsapda 
miatt felfújt, fokozott transzparenciájú parenchyma 
részek együttes jelenléte váltakozó eloszlásban. 
Progresszív folyamatok esetén tejüvegszerű homály, 
reticularis és peribronchialis rajzolatfelszaporodás, 
fibrosis, brochusfal megvastagodás, cylindrikus 
bronchiectasia, emphysema alakul ki.

A brochiolitisek különböző formái és HRCT morfo-
lógiai jellegzetességei:
·  Akut infekciós: tree-in-bud, acinaris gócok
·  Krónikus gyulladásos: bronchusfal megvastago-

dás, tree-in- bud
·  Panbronchiolitis: kifejezett tree-in-bud, transzpa-

rens tüdőrészek, légcsapda, bronchusfal meg-
vastagodás

·  Respiratorikus bronchiolitis: centrilobularis gócok 
alsólebenyi túlsúllyal

·  Respiratorikus bronchiolitis interstitiális beteg-
séggel: centrilobularis gócok, emphysema, bron-
chusfal megvastagodás

·  follicularis bronchiolitis: 1-3 mm-es (néha 1-2 
cm-es) subpleuralis, elmosódott gócok

·  Bronchiolitis obliterans: transparens parenchyma 
részletek, légcsapda, mozaik perfúzió, nodularis 
infiltrációk

A BOOP-ra az eddig leírtakon felül nagyobb 
kiterjedésű, szabálytalan, noduláris infiltrációk jel-
lemzők, melyek cavitalódhatnak. Mediastinalis nyi-
rokcsomó megnagyobbodás, pleuralis folyadék fel-
szaporodás kísérheti. A BOOP spontán regrediálhat, 

A Kaposi sarcoma megjelenése a mellkasrönt-
gen felvételen nem jellegzetes, főleg mert gyakran 
együtt jelentkezik opportunista fertőzésekkel.

CT. egyértelműen pozitív klinikai kép esetén, 
mikor a mellkasröntgen vizsgálat normális, a CT 
vizsgálat már jelezheti a tüdőelváltozást diffúz tej-
üvegszerű transzparencia csökkenés (ground glass) 
formájában. Kevésbé gyakori az infiltrált és normális 
parenchyma részletek mozaikszerű megjelenése. 
Mediastinalis lymphadenopathia esetén a nagyobb 
nyirokcsomók jellemzően a széli részen halmoznak, 
centrálisan hypodenzek.    

A Kaposi sarcomára HRCT-n a kétoldali szabály-
talan, infiltrativ, peribronchovascularis megjelenésű 
gócok a jellemzők. Interlobularis septum megvasta-
godás, lymphadenopathia, pleuralis folyadék felsza-
porodás szintén gyakori.

A lymphoma pleuralis, vagy periférias, intrapul-
monális, gyakran cavitálódik, mediastinalis lympha-
denomegalia és pleuralis folyadék kíséri.

Krónikus obstruktív pulmonalis 
betegség (COPD) 

számos betegség sorolható ebbe a csoportba, 
melyek közös jellemzője a megnövekedett légúti 
rezisztencia, légcsapdák (air trapping) kialakulása és 
a ventiláció beszűkülése.

A következő betegségek tartoznak ebbe a cso-
portba:
·  Krónikus bronchiolitis
·  emphysema
·  Brochiectasia
·  Krónikus bronchitis
·  Asthma bronchiale

sokszor a léguti betegségek nem tiszta obstruk-
ciós formában jelentkeznek, hanem többé-kevésbé 
restriktív tüdőbetegségekkel kevert formában.

Krónikus bronchiolitis 

Különböző ártalmak, melyek jellemzően a kis lég-
utak, a respiratórikus bronchiolusok infiltrációjával 
járnak. Rendszerint dohányzással társuló, progresz-
szív, a tüdő parenchyma infiltrációval járó, ismert és 
ismeretlen eredetű krónikus, obstruktív légúti meg-
betegedések tartoznak ebbe a csoportba, melyek 
többféle módon osztályozhatók. A leghasznosabb-
nak az infekciós és nem infekciós eredet szerinti fel-
osztás látszik.

A kezdetben gyulladásos talajon kialakuló, 
membranózus, sztenotizáló bronchiolus érintett-
ség a jellemző. A dohányzás a bronchiolusok sima-
izomzatának összehúzódását, gyulladását, hypert-
rophiáját okozza, ezzel a betegség kialakulásában 
szervesen részt vesz.  

A bronchiolitis obliteranst (BO) és a bronchiolitis 
obliterans szervülő (organizing) pneumoniával, 
(BOOP) kórképet a disztális légutakban submucosu-
san és peribronchialisan proliferáló fibrosus, granu-
lációs szövet jellemzi. Peribronchialis szöveti dest-
rukció következtében peribronchialis emphysema 
alakul ki. A BO-t és BOOP-t gyakran keverik.

A BO klinikailag progresszív obstruktív légúti 
betegség, mely gyakran nem jár mellkasröntgen 
felvételen kimutatható eltéréssel.

4.26. ábra. 
A. AIDs-es betegnél akut stádiumban kiterjedt alveolaris 
infiltrátum, Kaposi sarcoma látható
B. COPD. Csökkent és fokozott transparentiájú területek, reti-
culais és reticulonodularis rajzolatfelszaporodás látható

A

B
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tatására. A HRCT vizsgálat hasznos lehet ezekben az 
esetekben, valamint amikor a diagnózis nem egy-
értelmű.

RTG. Mellkas-röntgenfelvételen részben a tüdő-
volumen növekedéséből, részben a vasculáris struk-
turák destrukciójából adódó eltérések láthatók. A 
hordó alakú mellkas sagittális átmérője megnő, a 
bordák vízszintesen állnak, a bordaközök kiszéle-
sednek. A rekesz mélyen áll, kitérése csökken, szöge 
a mellkasfallal 90 fok körüli. A szív rendszerint 
kisebb, verticlisan áll. A retrosternalis tér kiszélese-
dik.

A centrális pulmonális artériák tágak, „amputál-
tak”.

A perifériás tüdőartériák destrukciója következ-
tében a tüdőstruktúra transparensebb. A nagyobb 
bulláknak megfelelően szerkezetszegény, transzpa-
rens terület látható.

    
CT. A HRCT eredmények jól korrelálnak a spiromet-
riás adatokkal. A HRCT kiválóan alkalmas a beteg-
ség korai stádiumának kimutatására. A HRCT-vel a 
következő elváltozások láthatók:
·  Centrilobularis emphysema jellemzően chroni-

cus bronchitis esetén fordul elő, nagyrészt a felső 
lebenyekre lokalizálódik. Az alveolaris destrukció 
főleg a respiratórikus bronchiolusok körül, az aci-
nusok centrumában, ezáltal a secunder lobulu-
sok közepén látható. A néhány mm. nagyságú 
transzparencia fokozódásnak jól felismerhető fala 
nincs, szemben a tüdő cystákkal, bronchiectási-
ákkal, lépesmézszerű rajzolattal.

·  Panlobularis emphysema esetén a secunder 
lobulus egészében destruált az alveolus fal. 
Általában alfa1-antitripszin hiánnyal jár. Az alsó 
lebenyekben gyakoribb.

·  Paraseptalis emphysema a bullosus emphysema 
egy formája, jellemzően subpleuralisan, perib-
ronchovascularisan helyezkednek el a bullák.

·  speciális, de gyakori formája az emphysemáknak 
a hegesedések környezetében kialakuló emphy-
sema. A zsugorodó fibrosis környezetében a kör-
nyező bronchusok, bronchiolusok és a  parenhy-
ma disztorziója látható. Az emphysema ezekben 
az esetekben részben a parenchyma destrukció, 
részben a bronchus stenosis következtében 
kialakult hyperinfláció következménye. leg-
gyakrabban tuberculosis, postpneumóniás heg, 
progresszív fibrosis környezetében alakul ki.

·  Bullosus epmhysemáról akkor beszélünk, ha a 
légtér 1 cm-nél nagyobb átmérőjű. óriás bullá-
nak nevezzük, ha a tüdő volumenének egyhar-

madát elfoglalja és térfoglaló jelleg van, jellem-
zően a felső lebenyben látható.

de általában szteroid kezelést igényel, melyre javu-
lás következik be. Az esetek egy részében a beteg-
ség perzisztál.

A CT sokkal pontosabb és jobban mutatja a 
kóros területek lokalizációját, ezért biopszia előtt el 
kell végezni.

Differenciáldiagnózis. A mellkas röntgenfelvé-
tel és CT eredmények nem specifikusak BOOP-ra, 

különböző pulmonaris infekciókban, gyulladásos és 
tumoros folyamatokban megfigyelhetők hasonló 
elváltozások.

A nagyszámú interstitialis tüdőbetegség eseté-
ben a differenciálásban nagy jelentősége van az 
anamnestikus adatoknak, aspecifikus serologiai 
eredményeknek, a transbroncialis, percutan és nyi-
tott biopszia eredményének.

A típusos lépesmézszerű, vagy szabálytalan reti-
cularis rajzolat hiánya segít elkülöníteni az egyéb 
interstitialis tüdőbetegségektől. A CeP inkább a 
felső lebenyeket, még a BOOP az alsó lebenyeket 
érinti.

Emphysema 

Időskorban gyakori elváltozás. Klinikai jelentősége a 
légzési funkció beszűkülése következtében létrejö-
vő dyspnoe, cyanosis, cor pulmonale kialakulása. A 
tüdőstruktúra destrukciójának anatómia lokalizáci-
ója alapján három fő csoportra osztható:
·  Centrilobularis
·  Panlobularis
·  Paraseptalis

ez a patológiai felosztás megfelel a HRCT vizsgá-
latok során megfigyelhető elváltozásoknak.

Az alveolaris septum destrukciója egyrészt a 
gázcserében résztvevő felületet csökkenti, másrészt 
a teljes pulmonális vasculáris keresztmetszet is 
csökken, ez megnövekedő pulmonális rezisztenciá-
hoz, pulmonális hypertoniához vezet. A tüdő volu-
mene megnő.

Az alveolaris és interlobaris septum destrukció-
jából eredő dilatált, konfluáló légterek a folyamat 
előrehaladtával légtartalmú, 1 cm-nél nagyobb 
átmérőjű, vékony falú üregeket, bullákat képeznek.

A tüdőartériák kitágulnak, a jobb szívfél megna-
gyobbodik, a jobb kamra izomzata hypertrophizál.  

Klinikum. A gyakorlatban a diagnózis a klinikai 
panaszokon és a fizikális tüneteken, mint hordó 
alakú mellkas, supraclavicularis lágyszövet előbolto-
sulás, dobos kopogtatási hang, dyspnoe, cyanosis, 
valamint a kóros légzésfunkciós teszten, a csökkent 
diffúziós kapacitáson alapul.

Képalkotó diagnosztika. A hagyományos radi-
ológiai vizsgálat megerősíti a diagnózist, azonban a 
röntgenvizsgálat és a funkciós tesztek is csak kevés-
sé érzékenyek a betegség korai stádiumának kimu-

4.27. ábra. 
A. Krónikus bronchiolitis mellkas-röntgenfelvételen foltos 
konszolidációk, bazalisan kötegezettség, bronchiectasia lát-
ható
B. B. CT-felvételen reticulonodularis rajzolatfelszaporodás és 
infiltratív gócok ábrázolódtak

A

B

4.28. ábra. 
emphysema
A. Mélyen álló rekesz, emphysemás jellegű mellkasváz, 
transparens, szerkezetszegény tüdők 
B. CT-vizsgálattal a csökkent vascularis rendszer, szerkezet 
nélküli, fokozott transzparencuájú parenchyma, emphyse-
máj bullák láthatók
C. emphysema kialakulása, vázlat

B

A

C
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ható levegőcsapda, transzparencia fokozódás, mell-
kasi disztenzió, bronchus fal megvastagodás, eset-
leg nyákdugók, illetve következményeik.

CT. Asthma háttérben esetleg meghúzódó 
bronchiectasia, extrinsic allergiás alveolitis, vagy 
egyéb szervi eltérés kizárására érdemes elvégezni.

Gócos tüdőelváltozások 

Szoliter intrapulmonalis gócok 

A tüdőben lévő szoliter árnyék, illetve góc diag-
nosztikai problémájával gyakran kerülnek szembe a 
radiológusok, tüdőgyógyászok és mellkas sebé-

szek. Nem ritka elváltozásról van szó, 1000 mellkasi 
radiológiai vizsgálat során 1-2 esetben található 
szoliter gócos elváltozás. A differenciál diagnoszti-
kai lehetőségek skálája széles és nem könnyű, de 
törekedni kell az annak meghatározására, hogy 
benignus, vagy malignus elváltozásról van-e szó, 
azonban a végleges diagnózist ezeknek az esetek-
nek egy  részében is csak a szövettani vizsgálat 
nyújthat. A legtöbb szoliter góc megjelenésekor 
tünetmentes, a tüdődaganatok 40-60%-a ilyen for-
mában kerül felismerésre.

leggyakoribb okok:
· Benignus, nem neoplastikus folyamatok (granu-

loma, AV malformatio)

Differenciáldiagnózis. Tüdőcysták, cavitátiók, 
bronchiectasiák, letokolt PTX.

Bronchiectasia 

A bronchusrendszer irreverzibilis dilatációját jelenti, 
lehet diffúz, egy oldali, lokalizált, vagy egy szeg-
mentumra kiterjedő.  

Az esetek nagy részében a bronchiectasia kora 
gyermekkori bronchiolitis, pneumonia következ-
ménye. egy részük kongenitális, egy részük gyulla-
dásos, illetve toxicus eredetű, szekunder.

Klinikum. Tünetmentes betegnél melléklelet-
ként derülhet ki mellkas röntgenvizsgálat során. 
Gyakoribb azonban, hogy rekurrens infekciók, geny-
nyes köpetürítés, vérköpés hátterében derül ki a 
bronchiectasia.

Képalkotó diagnosztika
· felállítania a dignózist.
· Kimutatni kapcsolódó elváltozásokat, mint pul-

monalis fibrosis, emphysema, pneumonia, abs-
cessus, empyema.

RTG. Néha a mellkasfelvétel nem specifikus. 
Bronchiectasiára a következő tünetek utalhatnak:
· Vonalas árnyékok, peribrochialis fibrosis
· Megvastagodott falú, tubularis képletek
· levegővel kitöltött,1-3 cm nagyságú, cystosus, 

gyűrűszerű képletek, melyekben nívó is lehet
· Nodularis képletek
· un. „piszkos tüdő”
· Atelectasias parenchyma részletek

CT. HRCT vizsgálattal a következő típusok különít-
hetők el:
· Cylindricus bronchiectasia során tág, paralel futó 

bronchusok láthatók (sínpár szerűen), vagy 
amennyiben a vizsgálat síkja a bronchust kereszt-
ben metszi, úgy gyűrűszerű képlet formájában 
láthatók. Az egymás mellett futó artéria és bron-
chus keresztmetszete normálisan egyenlő, bron-
chiectasia esetén a bronhus keresztmetszete 
nagyobb lesz (pecsétgyűrű jel), fala vastagabb 
lehet. Amennyiben a bronchus nyákdugót, sec-
retumot tartalmaz, úgy a bronchus átmetszete is 
kerek góc, V, vagy y alakú képlet.

· Varicosus bronchiectasia jellegzetesen gyöngyfü-
zérszerű, de ez az axialis síkban sokszor csak a 
gyűrűszerű képletek irregularitásában jelentkezik.

· Cysticus bronchiectasia mindig egyértelmű, vas-
tag falú, cystosus elváltozások láthatók, melyek-
ben folyadék lehet.

· Társult anomáliák közül a peribronchialis alveola-
ris infiltráció, légcsapda okozta fokozott transz-
parenciájú parenchyma területek, fibrosis fordul-
nak elő gyakrabban.

Bronchográfia. A HRCT háttérbe szorította a 
korábban erre a célra alkalmazott, „gold standard-
nak” számító bronchografiát, melynek ma már leg-
inkább műtét előtt, a pontos anatómiai szituáció 
tisztázása céljából van jelentősége. Gyermek radio-
lógiában gyakrabban alkalmazzák.

Differenciáldiagnózis. Chronikus bronchitis.

Krónikus bronchitis 

A klinikai definíció szerint két egymást követő 
évben legalább 3 hónapig tartó produktív köhö-
géssel járó állapotot jelent.

Képalkotó diagnosztika. RTG. A mellkas rönt-
genfelvétel normális is lehet. Tubularis, illetve kokár-
daszerű árnyékok lehetnek, melyek a bronchus fal, a 
kísérő erek és a peribronchovascularis interstitium 
megvastagodásából erednek, ún. „piszkos tüdő” 
benyomását keltik. felülfertőződés esetén peribron-
chialis alveolaris infiltráció, nodularis árnyékok látha-
tók. Pulmonális artériás hypertensióhoz vezethet.

Asthma 

Különböző allergénekre, fizikai, toxicus vagy infekci-
ós ágensekre adott hyperreaktív válasz következ-
ménye a bronchus spasmussal járó súlyos légzési 
elégtelenség.

Képalkotó diagnosztika
· Asthmás rohamot utánzó betegségek, mint pl. 

trachea tumor kizárása.
· Komlpikációk, mint nyákdugó következtében 

kialakult atelectasia, vagy konszolidáció kimuta-
tása.

· Pneumomediastinum, PTX kimutatása, főleg 
gyerekkorban.

RTG. A betegek nagy részénél a mellkas röntgen 
eredmény negatív. Rohamok között néha kimutat-

4.29. ábra. 
Bronchiectasia
A. Tág, gyűrűszerű árnyékok folyadék nívókkal
B. Cysticus bronchiectasia, tág bronchus átmetszetek, néhol nívok láthatók
C. A középső lebenyben varicosus bronchiectasia
D. Tág bronchus és normális artéria átmetszet, „pecsétgyűrű” jel
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előzmények ismerete nagy segítséget jelent. 
Benignusnak tartható egy góc, ha két év alatt nem 
növekszik.

A kontúr, mely lehet sima, lebenyezett, vagy sza-
bálytalan, nem minden esetben meghatározó, bár 
a sima felszín inkább a jóindulatú, a szabálytalan a 
malignus elváltozásokra jellemző. A nagyság sem 
döntő, de a 3 cm-nél nagyobb gócok malignus jel-
lege valószínűbb.

Valószínűleg benignus jellegű a képlet, ha cent-
rális, koncentrikus, vagy popcorn szerű meszese-
dést tartalmaz.

CT. Még a röntgen vizsgálattal nem ritkán csak a 
10 mm körüli elváltozások detektálhatók, addig a 
mellkas CT vizsgálattal és az újabban alkalmazott 
alacsony dózisú CT szűrővizsgálatokkal sokkal 
kisebb, 3-4 mm-es  gócok is kimutathatók.

A CT vizsgálattal egy góc morfológiai jellemzői 
pontosabban megítélhetők, ezt az újabb berende-
zések góc karakterizáló segéd programjai sokkal 
pontosabbá teszik, követéses vizsgálatok során 
nagy segítséget jelentenek a növekedési ráta pon-
tos meghatározásában. Ilyen program hiányában 
matematikai számítások eredményeként becsléssel 
is meghatározható a növekedés mértéke. 26%-os 
átmérő növekedés a térfogat megkettőződésével 
jár. 20-30 napos megkettőződési idő infekcióknál, 
infarktusnál, lymphománál lehet. A tüdődaganatok 
ennél hosszabb idő, 20-400 nap alatt duplikálód-
nak. 400 napnál hosszabb idő benignus folyamat 
jele.

A benignus elváltozások széle általában jól körül-
írható, éles kontúrú. A malignus gócok típusosan 
szabálytalan alakúak, lobuláltak, vagy spikuláltak, 
de lehetnek rosszindulatú elváltozások is éles kon-
túrúak.

A gócon belüli meszesedés benignus elváltozá-
soknál sokkal valószínűbb, de kb. 10%-ban a malig-
nus gócok is tartalmaznak meszet. Benignus jellegű 
meszesedés lehet diffúz, centrális, koncentrikus, 
popcorn szerű – ez hamartomákra jellemző, még 
az excentrikus általában malignitásra utal.

A gócon belül zsírdenzitás kimutatása benignus 
lézióra, nevezetesen hamartomára utal. A malignus 
elváltozások általában a kontrasztanyagot intenzí-
vebben halmozzák. Mind a benignus, mind a malig-
nus gócok cavitálódhatnak, ha az üreg fala vékony, 
az benignus elváltozásra utal, a vastag fal nem 
meghatározó jellegű.

Ha hilusi, vagy mediastinalis lymphadenomega-
lia kimutatható, úgy ez malignitás mellett értékel-
hető.

Perifériás gócok esetén CT vezérléssel szövettani 
mintavétel is történhet a gócból.

MR. Az MR vizsgálat pleura és rekesz közeli, vala-
mint csúcsi gócok esetén adhat többlet információt 
és a mediastinum, a spinalis régió érintettsége is 
pontosabban meghatározható.

PET, SPECT. Bizonyos esetekben a gócok értéke-
lésénél az izotóp technika is felhasználható. A malig-
nus sejtek metabólikus rátája magasabb, ezért 
fDGuptake PeT, valamint a sPeCT vizsgálat nonin-
vazív differenciálási lehetőséget biztosít a nem 
meghatározható jellegű gócok esetén.

Differenciáldiagnózis. A felsorolásban a szoli-
ter pulmonális gócok okai, illetve az ezt szimuláló 
elváltozások vannak feltüntetve:

Granulómák
· Tuberculosis
· Histoplasmosis
· sarcoidosis

Benignus daganatok
· Hamartoma
· Chondroma
· Adenoma

Malignus tumorok
· Bronchus carcinoma.
· Metastasis
· Carcinoid
· Kaposi sarcoma
· lymphoma

fejlődési rendellenességek
· AV  malformatio
· Bronchocele
· sequestratio
· Bronchogen cysta

Infekció
· Gombás infiltráció
· septicus embolus
· Chronicus pneumónia, abscessus

Intrapulmonális nyirokcsomó
Kerekatelectasia
Haematoma
Pulmonalis infarctus
Pulmonális gócot szimuláló elváltozások:
extrathoracalis artefakt
Bőrben lévő körülírt képlet
Csontelváltozás
Pleuralis tumor, vagy plaque
letokolt pleuralis folyadékgyülem

· Benignus daganatok (hamartoma, bronchus 
adenoma)

· Primer bronchus carcinoma
· szoliter metastasis

Klinikum. Az értékeléskor figyelembe kell venni 
a különböző klinikai jeleket is.

30 év alatt csak 1%, 60 év felett több, mint 50% 
a malignus elváltozások gyakorisága.

Ismert extrathoracalis primer tumor esetén első-
sorban metastasisra kell gondolni, de szoliter pul-
monális metastasis csak az ismeretlen extrapulmo-
nalis tumorok 2 %-ban fordul elő.

Dohányos anamnézis esetén fokozott a malig-
nus elváltozások rizikója.

Mycosis endémiás, vagy tuberculosisra magas 
prevalenciájú területen történő korábbi tartózkodás 
fontos tényező lehet.

foglalkozási rizikófaktorok – azbeszt, radon, nik-
kel, króm, vinil-klorid, polycyclicus hydrocarbonát 
expozício – feltárása lényeges lehet.

Képalkotó diagnosztika. A képalkotó diag-
nosztika számára az egyik legnehezebb feladat egy 
szoliter góc benignus, vagy malignus jellegének 
eldöntése.

A klinikai és radiológiai vizsgálatok után a szoli-
ter pulmonális gócok három csoportra oszthatók:
· A benignusnak tartható elváltozások, melyek 

időszakos kontrollja szükséges.
· A valószínűleg malignus elváltozások bronchos-

copia után thoracotomiára kerülnek.
· A nem meghatározható jellegű csoport esetén, 

melybe a betegek nagy része tartozik, ezekben 
az esetekben bronchoscopia, illetve percutan 
tűbiopszia végezhető. ez utóbbi átvilágítással és 
CT vezérléssel történhet. Ilyen esetekben a teljes 
diagnosztikai paletta, pl. izotóp módszerek is 
bevethetők a differenciálás elősegítése érdeké-
ben.

RTG. Gócról beszélünk, ha 3 cm-nél kisebb elvál-
tozásról van szó, ha ennél nagyobb, terimének 
nevezzük.

A mellkas röntgenfelvétel általában az első vizs-
gálat. A legtöbb pulmonális góc véletlenszerűen 
kerül felismerésre. A góc detektálása után a követ-
kező lépés annak eldöntése, hogy pulmonális, vagy 
extrapulmonális képletről van-e szó. erre oldalirá-
nyú mellkas röntgenfelvétel, vagy mellkas átvilágí-
tás alkalmas, de a CT vizsgálat pontosabb lokalizá-
lást tesz lehetővé. Az értékeléshez a radiológiai 

4.30. ábra. 
Chronicus bronchitis. 
A. „Piszkos” tüdő, peribronchialis rajzolatfelszaporodás, infiltráció
B. CT felvételen vastagabb falú bronchus látható a környeze-
tében gyulladásos jelekkel

A

B
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ségként kezelendők és csak sugár, illetve cytostati-
kus kezelés jön szóba, a prognózis rosszabb.

A kissejtes rák agresszív tumor, a legtöbb eset-
ben a centrális légutakból, a lobaris, illetve főbron-
chusból ered, endobronchialis terjedés gyakori. 
Hilusi, paratrachealis, subcarinalis nyirokcsomók 
már korai szakban érintettek. A daganat sejtdús, 
kevés fibrotikus vagy gyulladásos reakcióval jár. 
Következésképpen a tumor korán terjed a submu-
cosában és a perivascularis kötőszövetben, a nyirok 
és érrendszerben, ezzel korán nyirokcsomó és távo-
li áttéteket okoz. Az ötéves túlélés alacsony, az átla-
gos 6-10 hónap.

A legújabb TNM beosztás próbálja egységesen 
kezelni a kétfajta típust.

A betegség prognózisa a folyamat kiterjedésé-
től, a TNM stádiumtól, mint morfológiai prognoszti-
kai faktortól, a daganat szövettani típusától függ 
elsősorban, a hisztopatológiai grádus, a differenci-
áltsági fok, malignitási fokozat, a proliferációs aktivi-
tás, vascularisáltság, nyirokellátás, az életkor és a 
kísérő betegségek  befolyásolják még a betegség 
kimenetelét.

férfiakban magasabb valószínűséggel fordul 
elő, mint a nőkben, de a dohányos nők között az 
előfordulása hasonló arányú.

Klinikum. Néha egyéb ok miatt végzett mellkas 
röntgenfelvételen mellékleletként derül ki tüdőda-
ganat. A legtöbb betegnél már késői stádiumban 
derül ki a betegség, ez rossz prognózishoz vezet.

Anamnézisben dohányzás, foglalkozási ártalom, 
tuberculosis gyakran szerepel. 

A következő panaszok és tünetek fordulhatnak 
elő tüdőrák esetén. Köhögés vérköpéssel, vagy 
anélkül. fulladás, nehézlégzés. Visszatérő pneumo-
nia, pleurális folyadék, Horner syndroma, véna cava 
superior syndroma.

Nem specifikus tünetek közül a láz, fogyás, ano-
rexia, fáradtság, rossz közérzet a leggyakoribb.

Áttételekre utaló tünetek lehetnek patológiás 
törések, epilepsia stb. Az agyi áttét kissejtes rákok és 
adenocarcinoma esetén gyakoribb, mint a nem kis-
sejtes rákok esetén.

Paraneoplasiás tünetek, syndromák kissejtes rák 
esetén gyakoribbak, mint a nem kissejtes rákok ese-
tén. Neuromuscularis tünetek közül az eaton-
lambert myasthenias syndroma és a polymyositis 
fordul elő. Neuropathiák, cerebellaris degeneratio, 
encephalomyelitis kapcsolódhat még. Bőrtünetek 
közül acanthosis, hypertrichosis a leggyakoribb.

endocrin syndromák is kísérhetik, mert neuro-
endocrin hormonokat secretálhatnak a kissejtes rák 
daganatsejtjei. Cushing syndroma, hyperparathy-
roidizmus, carcinoid syndroma, gynecomastia, 
hyperpigmentácio, hypoglycaemia, hypocalcaemia 
fordul elő a leggyakrabban. A fentieken kívül még 
anaemia, thrombocytopenia, thrombophlebitis, 
leukocytosis, glomerulonephritis fordulhat elő.

A kissejtes rákok esetén a klinikai tünetek korán 
jelentkeznek a centrális elhelyezkedésnek, a korai 
inváziónak és metastasis képző hajlamnak, valamint 
a járulékosan jelentkező paraneoplasias syndromá-
nak köszönhetően, a betegség kiterjedése a legje-
lentősebb prognosztikai indikátor.

Képalkotó diagnosztika. Az onko-radiodiag-
nosztika feladatai:
· szűrés
· A kórkép felismerése, a tumoros eredet felvetése
· A stádium besoroláshoz a staging vizsgálat 

elvégzése, az operábilitás megítéléséhez, illetve 
a kezeléshez támpontot adni

· szükség esetén a mintavétel irányítása, elvégzé-
se

· Követés
 – a kezelés utáni állapot rögzítése
 – kezelés hatékonyságának megítélése
 – ellenőrző vizsgálatok végzése
 – recidíva esetén újabb stádium meghatározás
· Multidiszciplinális kommunikáció /onkoteam/

Az egyes szövettani típusok a mellkasfelvételen 
és a CT vizsgálat során nem különíthetők el, bár 
vannak jellegzetességeik. A laphámrák leggyakrab-
ban centrális, míg az adenocarcinoma inkább peri-
fériás.

Tüdőcarcinoma 

Az iparilag fejlett országokban a tüdőrák vezető 
halálok, a férfiakban a leggyakrabban előforduló 
daganat, de a nők esetében is növekszik a gyakori-
sága. Dohányzás, ionizáló sugárzás és levegőszeny-
nyezés bizonyított kockázati tényezők. A tüdőrákok 
főbb típusai a gyakoriság alapján:
· elszarusodó laphámrák (40%)
· Adenocarcinoma (20%)
· Kissejtes, anaplasticus carcinoma (20%)
· Nagysejtes carcinoma (15%)
· Broncoalveolaris carcinoma (5%)
· Kevert daganatok

A nem kissejtes tüdőrákok alkotják a tüdődaga-
natok 75%-t. ebbe a csoportba tartoznak az adeno-
carcinomák, a laphám rákok és a nagysejtes carci-
nomák. A szövettani és klinikai különbözőségük 
ellenére azonos a prognózisuk és a kezelésük és 
ugyanaz a staging szisztéma alkalmazható rájuk.

sebészi megoldás választandó, ha a primer 
tumor rezekábilis és nincs kimutatható metastasis. 
Kemoterápia és sugárkezelés választandó, ha nem 
operálható a daganat, vagy távoli metastasisa van a 
betegnek.

Kezelés szempontjából a kissejtes csoportot el 
kell különíteni a nem kissejtes rákoktól, mert a kis-
sejtes rákok korán áttétet képeznek, rendszerbeteg-

4.31. ábra. 
szoliter gócok 
A. Nem meghatározható eredetű kis góc
B. Popkorn szerű meszesedést mutató benignus góc
C. Ugyanennek a gócnak CT-képe
D. zsírdenzitást is tartalmazó góc, hamartoma
e. Ugyanennek a röntgenfelvétele

A B

D

C

e

4.32. ábra. 
Tüdődaganat. A bal alsó lebenyben egy infiltratív környezet-
ben lévő tumor látható a bal hilus kiszélesedésével, melyet 
nyirokcsomó megnagyobbodás okoz
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Az alveoláris sejtes carcinoma jellemzően elmo-
sódott, infiltratív jellegű, gyakran többgócú.

Kissejtes rákoknál gyakran a mediastinum kiszé-
lesedése az első észlelhető elváltozás, de a távoli 
metastasisok is gyakoriak.

Centrális tumor gyakran pneumónia, illetve ate-
lectasia formájában jelentkezik először az endob-
ronchialis terjedés vagy bronchus kompresszió 
következményeként. 

A CT vizsgálat egyik alapvető célja a műthető 
stádiumok elkülönítése a nem rezekálható stádiu-
mú elváltozásoktól.

A staging a daganat természetét, kiterjedését 
jellemzi, ennélfogva a terápiás választást és a prog-
nózist is meghatározza minden egyes beteg eseté-
ben., egyben alapot is ad a különböző kezelések 
összehasonlítására.

A klinikai, laboratóriumi, radiológiai és patológiai 
eredmények ismeretében határozzák meg a külön-
böző daganatok állapotát.

A staging vizsgálat során megítélendő a daga-
nat nagysága, környezetéhez való viszonya, a nyi-
rokcsomó megnagyobbodások és a vizsgált régió-
ban, az esetleg fellelhető metastasisok jelenléte.

A vizsgálattal keresni kell az inoperábilis stádium 
jeleit.

Két hibát kell elkerülni, az egyik, az egyik, hogy 
inoperábilisnek nyilvánítani egy műthető bete-
get, mert a sebészi megoldás a leghatásosabb 
kezelési mód. A másik, hogy thoracotomiának 
kitenni egy inoperabilis beteget, ezáltal rontani a 
prognózisát.  

A modern képalkotó módszerek segítségével 
noninvaziv módon egy előzetes TMN meghatáro-
zás, preoperativ stádium-besorolás állítható fel, 
mely az optimális kezelési terv megválasztásában 
nélkülözhetetlen, segítségével kiválaszthatók a 
kuratív műtétre kerülő betegek, a felesleges explo-
ratív thoracotomiák száma csökkenthető.

Az onko-radiodiagnosztika, a sebészeti techni-
ka és az aneszteziológia fejlődése a tüdődagana-
tok stádiumbeosztásának folytonos változtatását 
vonja maga után. A tüdőrák stádiumbeosztása a 
CT vizsgálaton kívül a bronchoscopián alapul első-
sorban, de a végleges diagnózist a szövettani fel-
dolgozás szolgáltatja, a végleges stádium besoro-
lás a szövettani diagnózis, illetve műtét után törté-
nik meg.

A végleges stádium-besorolás, a kezelés meg-
választása, az operabilitás eldöntése az onkológus, 
tüdőgyógyász, tüdősebész, patológus és radioló-
gus szakorvosok alkotta onko-team feladata.

RTG. Tüdőrák gyanújában a mellkasröntgen az 
első vizsgálat, melyen centrális tumor esetén a hilus 
kiszélesedése, bronchus kompresszió miatt az ese-
tek 30-50%-ban obstruktiv pneumonitis, pneumo-
nia, szegment, vagy lebeny atelectasia látható leg-
gyakrabban.

Perifériás daganat esetén szoliter, szabálytalan 
alakú, lobulált, vagy spiculált szélű, néha cavitált int-
rapulmonális góc, vagy pneumóniaszerű, elmosó-
dott határú, infiltrativ árnyék a jellemző.

A tumor nagysága, főleg perifériás tumor esetén 
jól meghatározható. Az azonos oldali hilus és a 
mediastinum kiszélesedik nyirokcsomó áttétek ese-
tén. Pleuralis folyadék gyakori. A pleura, vagy a peri-
cardium érintettsége pleurális, illetve pericardiális 
folyadék felszaporodással jár.

Intrapulmonalis kerekárnyékok, metastasisok, 
bordametastasisok is előfordulhatnak.

4.33. ábra. 
Tüdődaganat
A. A jobb felső lebenyben spiculált szélű perifériás tumor van
B. A Jobb tüdőben perifériás tumor látható cavitatióval, hilu-
si és mediastinalis nyirokcsomó-megnagyobbodással

A

B

4.34. ábra. 
Tumor-stádiumbeosztás 
A. T2 stádium, 3 cm-nél nagyobb daganat, a visceralis pleura infiltrációja
B. T3 stádium, centralis daganat, mely a carinát 2 cm-re közelíti meg
C. T.4 stádium, nagy centrális, a mediastinumba terjedő tumor az arteria pulmonalis infiltrációjával

C

A

B
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séges a daganat pontos nagyságának, kiterjedésé-
nek, a környezetéhez való viszonyának (pleura, 
mediastinum) megítélésére. A kontrasztanyag adá-
sával végzett, a májat és a mellékveséket is magá-
ban foglaló CT vizsgálat a tüdőtumor állapotfelmé-
résének alapvizsgálata. A primer tumort a tüdőab-
lakos felvételeken lehet 2 irányban pontosan 
lemérni. Ha a tumort atelectasiás parenchyma 
veszi körül, úgy a tumor tényleges nagysága nehe-
zen meghatározható, a bolusban adott kontraszt-
anyag ilyenkor segíthet.

A szomszédos képletek érintettségének megíté-
lése is sokszor nehézséget okozhat.

Ha egy tumor a mediastinummal határos, az 
nem jelenti feltétlenül annak invázióját, ha a köztük 
lévő zsírréteg, úgynevezett biztonsági zsírléc nem 
ismerhető fel, akkor fel kell vetni az infiltráció lehe-
tőségét.

Az operábilitás CT kritériumai a következők: 
·	 Az érintkezés a tumor és a mediastinum között 

kevesebb, mint 3 cm.
·	 A kerületi érintkezés a terime és az aorta között 

kevesebb, mint 90 fok.
·	 A tumor és mediastinum között zsírréteg van 

jelen.

Nem operálható, ha:
·	 A carina érintett.
·	 A tumor több, mint 180 fokban körülveszi az aor-

tát, a fő és lebenyartériákat, vagy a nyelőcsövet.

T: Az I. és II. stádiumban a megoldás a sebészi 
eltávolítás. A III. stádium operábilitás szempontjá-
ból két részre osztható, a III. A, mely a mediastinum, 
illetve a mellkasfal korlátozott infiltrációját is magá-
ban foglalja potenciálisan operálható, a III. B stádi-
um nem rezekálható. A IV stádium inoperábilis.

Keresni kell a különbségeket a II. és III. A, stádium 
között is, mert a kezelés szempontjából fontos 
lehet. A II. stádiumban a megoldás lobectomia, III. 
A. stádiumban pulmonectomia.  

Az inoperábilitást a T4, N3, M1 stádium jelenti, 
ennek jeleit kell keresni a CT vizsgálat során.

T4: A mellkasfal infiltrációja T3 stádiumú, operál-
ható, azonban ha a tumor csigolyát, vagy a csúcsi 
régiót infiltrálja, az már T4 stádium.

Pleura érintettség akkor T4, ha többszörös, nodu-
láris terimékről, körkörös pleura megvastagodásról 
van szó. A pleuralis folyadék nem jelent feltétlenül 
malignitást, gyakran reaktív folyadék felszaporodás 
kíséri a tüdőrákot. Ilyen esetekben a cytologia dönt.

A mediastinumba terjedő, percardiumot infiltrá-
ló daganat T3, de a szív és a nagyerek infiltrációja 
már T4. A véna cava superior diszlokációja, komp-
ressziója nem jelent feltétlenül infiltrációt.

Pulmonectomia csak akkor végezhető, ha az 
azonos oldali pulmonális főtörzs leköthető, ehhez 
egy cm-es szabad rész szükséges. Hasonló a hely-
zet a főhörgők esetén is. Az endovasculrais terjedés, 
vagy a szívüreg deformációja, bedomborodása 
megerősíti a T4 stádiumot, de a megítélést fenntar-
tással kell kezelni.

Biztosan T4, ha trachea, carina, nyelőcső érintett. 
A nyelőcső infiltrációja valószínű, ha a deformált 
kontúr felett a lumen tágult.

N: A subcarinalis nyirokcsomó érintettség N2, de 
prognózisuk rosszabb a többi N2-nél.

A nyirokcsomóknak csak a nagyságát lehet kép-
alkotó módszerrel vizsgálni, ez pontatlan, mert 
lehet reaktívan megnagyobbodott egy nyirokcso-
mó daganatos betegségben is és normális nagysá-
gú nyirokcsomóban is lehet metastasis. Diag-
nosztikai szempontból akkor beszélünk lymphade-
nomegaliáról, ha a nyirokcsomó kisebbik átmérője 
10 mm-t meghaladja.

Ha a pulmonectomia technikailag kivitelezhe-
tő, úgy az azonos oldali nyirokcsomók kivizsgálá-
sának nincs gyakorlati jelentősége, mert a műtét 
során eltávolításra kerülnek. Az ellenoldali nyirok-
csomó megnagyobbodás esetén mediastinosco-
pia, vagy transbronchialis biopsia útján történő 
mintavétel szükséges, mert N3 a műtétet kontrain-
dikálja.

A nyirokcsomók kimutathatóságát elősegíti a 
vékony szeletvastagság, a mediastinalis zsírszövet 
jelenléte és az intravénás kontrasztanyag alkalma-
zása.

M1: Panaszok, illetve klinikai tünetek esetén az 
adott régió célzott vizsgálatát el kell végezni.

A problémát a tünetmentes esetek jelentik. A 
rutin mellkasi CT vizsgálat általában a felső hasi 
régióra is kiterjed, így a mellékvesék mellett a máj, 
a tüdő és a vizsgált régió csont metastasisaira is 
fény derül.

A rutinszerűen elvégzett koponya CT, vagy MR 
vizsgálat szükségességéről megoszlanak a vélemé-
nyek csakúgy, mint a rutinszerűen elkészített csont 
scintigráfiáról. Az utóbbit a legtöbb helyen elvég-
zik, bár a gyakori álpozitív eredmény további vizs-
gálatokat indukál. Adenocarcinománál a koponya 
vizsgálatát  általában, kissejtes rák esetén a legtöbb 
helyen elvégzik, de a legtöbbször csak panaszok 
esetén készül vizsgálat a koponyáról.

Mellkas átvilágítással pontosabb lokalizáció, 
illetve a n. phrenicus infiltrációjának jeleként a 
mediastinum paradox mozgása és az azonos oldali 
rekeszfél bénulása látható. 

Hilaris és   mediastinalis nyirokcsomó metastasis 
gyakran van jelen a tumor felfedezésekor.

Hilusi aszimmetria, fokozott intenzitású, kiszéle-
sedett, lebenyezett kontúrú hilus gyanújelnek tart-
ható, ezekben az esetekben a korábbi mellkasfelvé-
telekkel történő összehasonlítás segíthet. Nagyobb 
subcarinalis nyirokcsomó a carina szögét kiszélesíti.

Nagy hilusi - mediastinalis nyirokcsomó lympha-
tikus obstrukciót okozhat, mely a tüdőben reticulo-

nodularis rajzolat felszaporodás formájában jelent-
kezik.

Az oldalfelvétel kiegészíti a PA felvétellel nyert 
információkat, főleg retrosternalis és hilusi régió 
esetén.

Kissejtes rákok esetén a mellkasröntgen vizsgá-
lat a korai stádiumban lévő elváltozás kimutatásá-
ban nem sok segítséget nyújt, mikor a daganat tér-
foglaló terime képében már kimutatható, olyankor 
a folyamat rendszerint már előrehaladott stádium-
ban van, már metastatisált.

CT. Amennyiben a mellkasfelvételen tüdőtumor 
került észlelésre, úgy CT vizsgálat elvégzése szük-

4.35. ábra. 
Nyirokcsomó-stádiumbeosztás
A. N2, subcarinalis nyirokcsomó áttét
B. Jobboldali nagy centrális tumor atelectasiával, ellenoldali mediastinalis nyirokcsomó-megnagyobbodással
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MR. Általában az MR vizsgálatot nem használják 
rutinszerűen a tüdődaganatok diagnosztikájában, 
de sokszor hasznos lehet a mediastinum inváziójá-
nak megítélésében.

Problémás esetekben a jobb szöveti felbontóké-
pessége és a többsíkú leképezése miatt hasznos 
lehet.

Az MR sokszor segít elkülöníteni a daganatot a 
szomszédos atelectasiától, illetve pneumonitistől, 
melyek relatíve magas jelintenzitásúak a T2 súlyo-
zott felvételeken, még a daganat alacsony jelinten-
zitású. Gadolinium adása hasznos lehet, mert a 

tüdő intenzíven halmoz, még a daganat relatíve 
kevésbé veszi fel a kontrasztanyagot. Hasznos 
kiegészítője lehet a CT vizsgálatnak a mediastinum, 
a centrális vascularis struktúrák, a pericardium és a 
szív infiltrációjának kimutatásában.

A mellkasfal infiltrációja a jobb szöveti kontraszt 
miatt sokszor jobban megítélhető MR-rel, ez külö-
nösen a csúcsi részen elhelyezkedő (Pancoast tu.) 
esetében hasznos, ahol az MR-rel több síkban elvé-
gezhető vizsgálat a mellkasfal rétegeinek, a suprac-
lavicularis árok képleteinek, a plexus brachialisnak, 
az érképleteknek az érintettségét jól ábrázolja. A 

A mellékvese metastasisok gyakoriak és gyakran 
solitererek. Az adenomától, mely a népesség kb.1 
%-nál fordul elő kell elkülöníteni. Ha 1 cm-nél kiseb-
bek, akkor általában benignus jellegűek a gócok.

A metasztázisok általában 3 cm-nél nagyobbak, 
denzitásuk a natív CT-n 10 HU felett van.

A tüdőben lévő kis gócok pontos preoperatív 
diagnosztikája a CT felvételeken gyakran nehéz, 
mert megkülönböztethetetlenek a granulomáktól 
és a fibrotikus gócoktól.

Az utóbbi időben egyre többször merül fel a 
tüdőrák korai kiemelése céljából CT-vel, alacsony 
dózissal végzett szűrés kérdése. 45 év feletti erős 
dohányos betegek esetében merül fel ennek szük-
ségessége.

Még nincs végleges állásfoglalás a költségét, 
illetve hasznosságát illetően, de miután jelenleg a 
műtét az egyetlen igazán hatásos kezelés és ez 
függ a korai felismeréstől, a hasznossága válogatott 
betegcsoport esetén egyértelmű. egyes vélemé-
nyek szerint a szűrés nem javítja lényegesen a prog-
nózist, mert a szűrés során a gyorsan növekvő 
agresszív daganatok már késői szakban fedezhetők 
fel, (1 cm-es daganat a tumorállomány 30. megket-
tőződésének felel meg). A véletlenszerűen felfede-
zett kis tumorok általában lassabban növekednek, 
jobb prognózisúak. A másik problémát a szűrés 
során felfedezett gócok tipizálása jelenti, mely 
nagyszámú, sokszor felesleg képalkotó vizsgálatot, 
invazív beavatkozást, műtétet indukál.

4.36. ábra. 
Metastasisok
A. Mindkét mellékvesében térfoglalás, metastasis van
B. Bal oldalon supraclavicularis nyirokcsomó metastasis
C. Multiplex máj metastasis
D. A bal féltekében metastasis látható perifocalis oedemával

A

B
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4.37. ábra. 
MR-vizsgálat szerepe a tüdődaganatok staging vizsgálatában
A. Nagyerek infiltrációja, T4 stádium
B. Csigolyatestek infiltrációja T4 stádium. Pancoast tumor a spinalis régió infiltrációjával
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B
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még nem terjed el széles körben a klinikai gyakor-
latban, mert drága és sok helyen nem hozzáférhe-
tő.

PET. fDG (2-/fluorine18/-fluoro-2-deoxy-D-glu-
cose) PeT kap az utóbbi időben egyre növekvő 
figyelmet és szerepet a tüdődaganatok stagingjé-
ben, elsősorban a sebészileg igazolt nem kissejtes 
rákok esetében. Kevésbé általános a kissejtes rákok 
esetén, ahol rendszerint nem történik sebészeti 
beavatkozás. A PeT hasznos a kezelés utáni követés-
ben és a visszatérő, recidiváló betegségek kimuta-
tásában is. A PeT elsősorban a glukóz metabolis-
mustól függ, mely magas szintű a daganatos sejtek-
ben, ezáltal elkülöníthetők a benignus elváltozások-
tól, bár átfedések előfordulhatnak. Általában a PeT 
vizsgálatot a nyirokcsomó érintettség, illetve a 
távoli metastasisok kimutatásánál használják a sta-
ging során. funkcionális, metabolikus információ-
kat szolgáltat és biokémiai különbséget tesz a nor-
mál és tumoros sejtek között. Ha a nyirokcsomó 
tumoros szövetet tartalmaz, akkor megnő az fDG 
(pozitron emittáló f 18-cal jelzett glukóz analóg) 
felvétel. Az fDG PeT pontos módszer a regionális 
nyirokcsomók állapot felmérésében. Negatív PeT 
scan mellett nem kissejtes rák esetén mediastinos-
copia felesleges, a thoracotomia elvégezhető.

A PeT és a CT egymást kiegészítő módszerek. A 
CT vizsgálatot gyakran a PeT vizsgálattal együtt 
alkalmazzák az anatómiai és funkcionális információ 
összekapcsolásával, a két vizsgálat képfúziós tech-
nikával együttesen is megjeleníthető. Újabban a 
csont metastasisok kimutatásában is eredményes 
módszernek tartják, de az 1 cm-nél kisebb gócok 
rosszul vizsgálhatók. A legfőbb korlátja a magas 
költsége.

A benignus gócok, mint a histoplasmosis általá-
ban elkülöníthető a segítségével a malignus tumo-
roktól.

A PeT fDG-uptake emelkedett a mellékvese 
metastasisok nagy részében, az egésztest PeT csök-
kentheti a mellékvese biopsziák számát bizonytalan 
elváltozások esetén.

A PeT a CT-vel morfológiailag nem gyanús ese-
tekben is metastasist igazolhat.

A bronchogen carcinomák stagingje esetén az 
egésztest PeT sokkal pontosabb, mint a mellkas CT, 
a csont scintigráfia, vagy a koponya CT, illetve MR 
vizsgálat. Az fDG PeT eredménynek prognosztikai 
jelentősége van és szorosan korrelál a túlélési arány-
nyal a kezelt betegeknél. A PeT segítséget adhat a 
kezelés irányításában is. A CT és PeT vizsgálatok 
képfúziós technikáinak, illetve a kombinált PeT/CT 

berendezések elterjedése a jövőben várhatóan 
befolyásolni fogja a daganatos betegek kezelésé-
nek megválasztását.

A képalkotás során értékelni kell:
· a daganat nagysága, morfológiája
· a daganat környezete, környezetéhez való viszo-

nya
· hörgőjelek
· a mediastinum infiltrációja
· nagyerek, szív infiltrációja
· savós hártyák infiltrációja

rekesz közeli és a spinalis régiót érintő tumorok 
kiterjedése is pontosabban megítélhető. A MDCT-k 
vékonyszeletes, izovoxel képalkotása és az így nyert 
jó minőségű multiplanaris képek szintén sokat javí-
tottak ezen régiók érintettségének megítélésében. 
A daganatot környező szervek involúciója azonban 
MR vizsgálat esetében is csak fenntartással fogad-
ható el, a köztük lévő tüdő, vagy zsírléc eltűnése 
nem bizonyítja, megléte nem zárja ki a tumoros 
infiltrációt.

Nyirokcsomók megítélésében hasonló az ered-
mény, mint a CT vizsgálatoknál, itt is a méretből 

lehet következtetéseket levonni és az ebből adódó 
problémák is megegyeznek. MR-rel könnyebb a 
nyirokcsomókat elkülöníteni az erektől kontraszt-
anyag nélkül is. A direkt többsíkú ábrázolás elősegí-
ti egyes régiók, így a subcarinalis tér és az aor-
to-pulmonalis ablak megítélését.

A máj metastasis kimutatására érzékenyebb 
módszer lehet az MR, mint a CT, vagy az UH vizsgá-
lat.

A mellékvese adenoma és metastasis elkülöníté-
se MR vizsgálattal nagyobb biztonsággal lehetsé-
ges, mint CT-vel. Chemical shift leképezéssel az 
adenomák elkülöníthetők a metastasisoktól, mert 
jelintenzitás csökkentést mutatnak az out-of-phase 
képeken összehasonlítva az in-phase felvételekkel.  

Az MR a CT-nél jobb módszer agyi, főleg hátsó 
scalai metastasisok kimutatásában.

Tünetmentes nem kissejtes rák esetén az agy 
vizsgálata nem rutinszerű, mert a silent metastasi-
sok aránya csak 2-4 %.

UH. A mellkasi UH vizsgálatoknak nincs elsődle-
ges szerepe a tüdődaganatok diagnosztikájában és 
stagingjében. A hasi UH vizsgálattal azonban sok-
szor felfedezhető a máj, vagy mellékvese metasta-
sis, nyirokcsomó megnagyobbodás, vagy egyéb 
hasi-kismedencei patológia, mely a betegség 
extenzív jellegére utal. Az UH vizsgálat kiegészíthe-
ti a CT-t, mert a kis máj cysták kimutatására ponto-
sabb és a kis májgócok identifikálása gyakran okoz 
differenciál diagnosztikai nehézséget. Pleuralis 
folyadék vizsgálatára is alkalmas módszer.

Scintigráfia. A csont metastasisoknak csak kis 
százaléka tünetmentes, ezért minden esetben nem, 
csak panaszos betegnél van feltétlenül szükség 
preoperatív csont scintigráfiára. Technetium-99m 
radionucliddel jelzett csontscintigráfia nagy bizton-
sággal kimutatja a csont metastasisokat, de fals 
pozitív eredményeket ad degeneratív betegségek, 
traumák esetén, ezért a felvételeket össze kell 
hasonlítani a radiológiai felvételekkel, illetve MR 
vizsgálattal.

A csontok a leggyakoribb helye a kissejtes rákok 
áttéteinek, a csont scintigráfia rutinszerűen alkal-
mazott módszer ezekben az esetekben a csont 
metasztázisok kimutatására. Rendszerint multiplex, 
aszimmetrikus, fokozott felvétel látható. A normál 
csont scan általában kizárja a metastatikus betegsé-
get.

A technetium-99mmel jelzett monoclonalis 
(NRlU) antitest kiemelkedő eredményeket mutat a 
kissejtes rákok kimutatásában, de ez a módszer 

4.38. ábra. 
A jobb szöveti kontraszt miatt a mediastinum infiltrációja, a 
nagyerek érintettsége, a nyirokcsomó megnagyobbodások 
kontrasztanyag adása nélkül is jobban megítélhető a mul-
tiplanáris MR-felvételeken

A

B

4.39. ábra. 
A. PeT-CT-vizsgálat a jobb hilusban patológiás képletet jelez
B. UH-vizsgálattal a jobb mellékvesében térfoglalás látható
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és 6-os pedig csak bal oldalon van. A felső zónák-
ban a tüdőfél-határ a trachea középvonalától a bal 
széléhez helyeződött át. Új megállapítás az is, hogy 
műtétkor legalább három különböző hiláris (N1) és 
három mediasztinális (N2) pozíciójú nyirokcsomó 
eltávolítása szükséges a patológiai TNM megadha-
tóságához. A Tx és az Nx új elemek: azaz a patoló-
giailag nem vizsgált/vizsgálható daganat-érintett-
ségre vonatkoznak (például nem történt nyirokcso-
mó mintavétel). Bekerült az y index, a neoadjuváns 
kezelés utáni TNM stádiumbeosztás más szerveknél 
már ismert fogalma. számos új alcsoportot hoztak 
létre, különböző indexek formájában. Az új TNM 
rendszer finomabb és pontosabb. A 7. kiadás igyek-
szik kiterjeszteni érvényességét a kissejtes tüdőrák-
ra (sClC) és a mezoteliómára is, az sClC esetében a 
„limited vs. extended” dichotómiát rosszul definiált-
nak, azaz nem használandónak ítélve.

A T stádium meghatározáshoz a CT, klinikumban 
meghatározó N és M stádium minél valósághűbb 
feltérképezéséhez CT és a funkcionális képalkotást 
is biztosító PeT-CT, valamint eszközös, elsősorban 
endoszkópos módszerek azok, melyek közelebb 
visznek az egy adott beteg számára legelőnyösebb 
megoldáshoz, a változatlanul a leghatásosabb 
műtét, a gyógyszeres, valamint a sugárkezelés közül 
választva ki ezek optimális kombinációját.

Tumorstádium:
· T1 – 3 cm-nél kisebb, tüdőszövettel, vagy visce-

ralis pleurával körülvett tu., vagy endobronchialis 
tu. A lebeny bronchustól disztálisan helyezkedik 
el. T1a, ha a tumor 2 cm, vagy kisebb, T1b, ha 
nagyobb, mint 2 cm, de kisebb, mint 3 cm.

· T2 – 3 cm-nél nagyobb, de 7 cm-nél kisebb 
tumor, vagy a visceralis pleurát meghaladja, ate-
lectasia vagy obstruktív pneumopathia kíséri, de 
nem érinti az egész tüdőt, a főbronchusban a 
carinától több mint 2 cm-re van. T2a, ha a tumor 
3 cm és 5 cm között van, T2b, ha 5 cm és 7 cm 
közötti a mérete.

· T3 – a tumor nagyobb, mint 7 cm, vagy a teljes 
tüdőre kiterjedő atelectasias, pneumonitis, vagy 
a carinát 2 cm-re megközelíti, de nem éri el, vagy 
bármilyen méretű daganat a környező struktú-
rákra való terjedéssel, mint a mediastinalis pleu-
ra, mellkasfal, rekesz, pericardium fali lemeze, 
nervus phrenicus.

· T4 – bármilyen nagyságú tumor, a mediastinalis 
szervek inváziójával, nyelőcső, trachea, carina, 
nagyerek, szív, véna cava obstrukció, csigolya 
érintettség, nervus recurrens involutio, malignus 

pleurális, vagy pericardialis folyadék, szatellit tu. 
ugyan abban a lebenyben, mint a primer tu.

Regionális nyirokcsomó-stádium:
· N0 – nincs nyirokcsomó érintettség
· N1 – azonos oldali bronchopulmonalis, vagy hilu-

si nyirokcsomó érintettség
· N2 – azonos oldali mediastinalis és/vagy subcari-

nalis nyirokcsomók
· N3 – ellenoldali mediastinalis, vagy hilusi nyirok-

csomó érintettség, scalenus, vagy supraclavicu-
laris nyirokcsomó involúció

Metastasis:
· M0 – nincs metastasis
· M1 – távoli metastasis van jelen
 –  M1a, ha ellenoldali tüdő góc, vagy pleuralis 

góc, pleuralis, vagy pericardialis folyadék van,
 –  M1b, ha távoli metastasis van

Tüdőmetastasis 

A tüdő metastasisok gyakoriak, főleg a gazdag 
szisztémás vénás elvezetéssel rendelkező dagana-
tok esetén. A pulmonális metastasisok kimutatása 
döntő jelentőségű a daganatos betegség prognózi-
sa, illetve kezelése szempontjából.

· mellkasfal, rekesz infiltrációja
· nyirokcsomó érintettség
· metastasisok megléte

A képalkotó módszerek a biopsiák helyének, a 
behatolás módjának megválasztásában is segítsé-
get adnak. CT vezérléssel a szövettani mintavétel el 
is végezhető.

A keresztmetszeti képalkotó módszerek segítsé-
gével történik meg a sugárterápia tervezése és 
vezérlése is.

A kezelés eredményének követésére elsősorban 
a CT vizsgálat alkalmas, de bizonyos esetekben pl. 
postoperatív, vagy postirradiatiós fibrosis és recidí-
va elkülönítésére az MR pontosabb információt 
adhat.

A CT és MR nem képes elkülöníteni a tumoros és 
gyulladásos infiltrációt.

Differenciáldiagnózis. A képalkotó diagnoszti-
ka csak gyanús morfológiai elváltozásokat képes 
leírni, azután minden esetben biopsziát kell végezni 
szövettani vizsgálat céljából.

A mellkasröntgen a korai elváltozások kimutatá-
sára nem alkalmas, amennyiben bármilyen rendel-
lenesség látható rajta, egyéb vizsgálatot, rendsze-
rint CT-t kell végezni, mely az anatómiai viszonyokat 
megfelelően képes ábrázolni.

Tüdőcarcinoma TNM staging. A Union for 
International Cancer Control (UICC) és az American 
Joint Committee on Cancer Registri (AJCC) először 
1977-ben adta ki a daganat-nyirokcsomó-metasztá-
zis rendszert a tüdőrákra, melyet időszakosan felül-
vizsgálnak. Az International Association for the 
study of lung Cancer (IAslC) utoljára 2009-ben 
revidiálta és a TNM beosztás 7. kiadása került 
érvénybe. Történt ez akkor, amikor a fejlett világban 
a tüdőrák már tartósan vezeti a haláloki statisztikát. 
A változtatásoknál vezérlő elv volt, hogy a kimene-
tel szempontjából minél egyneműbb csoportok-
hoz rendeljék a TNM tényezőt, a klinikai gyakorlaton 
alapuló prognózishoz közelítik az új beosztást.

A legfőbb változtatások az alábbiak:
A T tényezőben bevezetésre került a T1a, T1b és a 
T2a, T2b alcsoport, míg a 7 cm-nél nagyobbak a 
IIIA-ba kerültek fel. T4-es lett az azonos tüdőfélben, 
de másik lebenyi malignoma, mely korábban távoli 
áttétként (M) szerepelt. A korábbi T4 (ugyanazon 
lebenybéli, különálló depozit) T3-ra fokozódott le. 
ennek következtében az ilyen, korábban IIIB stádiu-
mú tumorok most a IIIA, illetve IIB csoportba kerül-
tek le, a kísérő N-től függően.

Az N tényező változása a korábbi számmal jelölt 
szinteket felülről lefelé tagolt mezők, más néven 
zónák váltották fel. A supraclaviculáris zóna nyirok-
csomói az 1-es, a felső mediastinalis zónáé a 2, 3 és 
4-es, az aorta zónáé pedig az 5 és 6-os nyirokcso-
mók. Az alsó mediastinális zóna tartalmazza a 7, 8, 
9-es limfoglandulákat. Az N1 nyirokcsomók zónájá-
ba esnek a 10–14-es nyirokcsomók. A subcarinális 
(7) nyirokcsomó pozíció oldalisága megszűnt, 5-ös 

4.40. ábra. 
A. Postoperatív, lobectomia utáni állapot, jobbra helyezett 
mediastinum, magasabban álló jobb rekeszfél, a csúcsban 
callus. Az operált jobb tüdőben egy recidív árnyék látható, a 
megítélést a kezelés után készített bázis felvétellel való 
összehasonlítás segítheti
B. A jobb főhörgőnek  megfelelően egy recidív tumor látható

A

B
4.41. ábra. 
Bronchuscarcinoma stádiummeghatározása ( IV stádium – 
minden M1) és az újdonságok a besorolásban a legutóbbi 
változás után
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következtében a hilus elmosódott széllel kiszélese-
dik, perihilarisan az interstitium kiszélesedik, reticu-
lonodularis rajzolatfelszaporodás látható, mely 
fokozatosan kialakuló interstitialis pangáshoz, oede-
mához, mellkasi folyadékhoz vezet. lehet egy és 
kétoldali.

Biopsziára általában csak szoliter gócok esetén 
lehet szükség.

Negatív mellkasfelvétel esetén a tüdő metasta-
sis szempontjából nagy hajlamot mutató tumorok  
(melanoma, hererák stb.) esetén a CT vizsgálatot fel-
tétlenül el kell végezni radikális sebészi beavatkozás 
tervezésekor.

Mellkasfelvételen szoliter metastasis eltávolítása 
előtt a CT vizsgálatot el kell végezni a multiplicitás 
kizárása céljából.

A mellkasröntgen felvételen nyilvánvalóan mul-
tiplex, kezelhetetlen metastasisok esetén a CT vizs-
gálat végzésének  gyakorlati jelentősége nincs.

Differenciáldiagnózis. Diagnosztikai nehézsé-
get elsősorban a benignus jellegű, szoliter gócos 
tüdőelváltozások jelenthetnek, mint a hamartoma, 
granuloma, pulmonális abscessus, pulmonális 
infarktus és a primer bronhco-pulmonalis tumor. 
Több góc esetén a granulomatosisok, abscessusok, 
multiplex infarktusok és a sarcoidosis jelenti a leg-
nagyobb nehézséget. lymphangitis carcinomato-
sát a tüdőoedemától és a fibrosistól kell elkülöníte-
ni. A radiológiai előzmények segíthetnek a diag-
nosztikában.

Diffúz tüdőbetegségek 

A diffúz interstitiális tüdőbetegségek egy hetero-
gén betegségcsoport, melybe különböző ismert és 
ismeretlen eredetű betegségek tartoznak. A beteg-
ségcsoport többféleképpen osztályozható, etoló-
giai, morfológiai, patofiziológiai, tünettani stb. ala-
pon, de sokszínűségük, összetettségük miatt vala-
mennyi osztályozás bizonyos mértékig erőltetett, 
egyes betegségek nehezen oszthatók be a didakti-
kusan felállított csoportokba.  

A kórképek különböző etiológiai alapon hasonló 
klinikai, patológiai és radiológiai elváltozásokhoz, 
nevezetesen az interalveolaris septum, az interstiti-
um, valamint az alveoláris endothel infiltrációjához, 
az alveoláris tér exudatiójához és az interstitium 
progresszív fibrosisához, a tüdőparenchyma dest-
rukciójához, ennek következményeként pulmonális 
hypertonia, cor poulmonale  kialakulásához vezet-
nek.

A tünetek a progresszió mértékétől és a kísérő 
szövődményektől függenek, nem specifikusak. 
Általában lappangva kezdődő, majd rohamokban, 
shubokban  jelentkező tünetek közül a dyspnoe a 
vezető tünet. Köhögés inkább csak másodlagos fer-
tőzések esetén jelentkezik. Gyakori az anorexia, 
fogyás, fáradékonyság, bizonytalan mellkasi pana-
szok. előrehaladott esetekben cyanosis, cor pulmo-
nale, dobverőujj figyelhető meg.

számos, több, mint 100 kórkép manifesztálódik 
diffúz interstitialis tüdőbetegség képében, de a kli-
nikai gyakorlatban csak kb. tíz betegség képezi az 
esetek 90%-t. A leggyakoribb interstitialis betegsé-
gek radiológiai és klinikai megjelenésének ismerete 
lényeges, hogy felismerjük őket a mindennapi gya-
korlatban és ki tudjuk zárni a nem megfelelőket a 
differenciál diagnosztika során. Néhány ritkább kór-
kép ismerete azért fontos, mert HRCT megjelené-
sük nagyon típusos és ha találkozunk velük, fel kell, 
hogy ismerjük azokat.

Képalkotó diagnosztika. RTG. A mellkas rönt-
genfelvétel jellegéből adódóan az inerstitiális tüdő-
betegségek diszkrét elemi jelenségei szummálódva 
jelennek meg a röntgenfelvételen, függenek az 
alkalmazott film-fólia szemcsenagyságától, illetve 
digitális képalkotó rendszer esetén a felbontó 
képességétől, minőségétől.

A mellkasröntgen kezdetben negatív lehet. A 
kezdeti diffúz interstitiális elváltozások elsősorban a 
bazális tüdőrészeken jelennek meg finom, majd 
egyre kifejezettebbé és kiterjedtebbé váló reticula-
ris, lineáris, valamint noduláris, vagy reticulonodulá-
ris rajzolat felszaporodás formájában.

A folyamat előrehaladtával a reticulonoduláris 
rajzolaton belül fokozott transparentiajú, cysticus 
részletek jelennek meg és kialakul a klasszikus lépes-
mézszerű (honeycomb) rajzolat, mely a végső stá-
diumot, a fibrotikus állapotot jellemzi, a tüdőparen-
chyma ekkor destruált, torzult. Ilyenkor a perifériás 
tüdőérkép szegényes, a centrális tüdőartériák tágak, 
az artériás hypertensiora jellemző centro-periferiás 
kaliberdiskrepancia alakul ki. A jobb kamra tág.

CT. Bár a mellkas röntgenfelvétel az alapvizsgá-
lat, amennyiben azon diffúz interstitiális betegségre 
utaló jel látható, úgy a CT vizsgálat elvégzése szük-
séges.

A CT vizsgálati technika diffúz tüdőbetegségek 
esetén a nagy felbontóképességű HRCT vizsgálat, 
mely vékony, 1-2 mm-es szeletvastagságot, részlet-
gazdag, a kontúrt kiemelő, magas Kernel értékű 
rekonstrukciós algoritmust jelent. segítségével a 

Az elsodródó kis tumor embolusok a szisztémás 
vénás rendszeren keresztül kerülnek a pulmonális 
artériákba, majd kapillárisokba és onnan terjednek a 
környező tüdőszövetbe.

A metastasist adó daganatok fele a tüdőbe ad 
áttétet az ereken, a nyirokutakon keresztül, vagy 
közvetlen ráterjedéssel.

A leggyakrabban a tüdőbe metastatisaló daganatok:
· emlő
· colorectalis
· vese
· tüdő
· pajzsmirigy
· fej-nyak régió daganatai
· melanoma malignum

A lymphangitis carcinomatosa általában a pul-
monális kapillarisok haematogen metasztázisának 
és a perifériás pulmonális nyirokutak másodlagos 
inváziójának a következménye. Az emlő, tüdő, gyo-
mor, hasnyálmirigy és prostata daganatok esetén a 
leggyakoribb.

Az endobronchialis metastasis előfordulása ritka. 
Rossz prognózist jelent, a betegség disszemináció-
jának a jele.

Klinikum. Miután a daganatos betegségek gya-
korisága az életkorral nő, a tüdőmetastasisok gya-
korisága is nő az életkorral, bár gyermekkorban is 
előfordul pl. Wilms tumorban. 

A legtöbb esetben tünetmentes, csak ismert 
tumoros beteg stagingje, vagy követése során, illet-
ve véletlenszerűen kerül felismerésre. A daganatos 
betegek mintegy harmadában fejlődik ki.

Nagy elváltozások esetén fulladás jelentkezhet 
és a primer folyamatnak megfelelő tünetek is jelen 
vannak.

A lymphangitis carcinomatosa fokozódó fulla-
dással, száraz köhögéssel jár.

endobronchialis metastasis esetén nehézlégzés 
és vérköpés jelentkezik.

Képalkotó diagnosztika. RTG. A kétirányú 
mellkas röntgenvizsgálat a leggyakrabban válasz-
tott módszer a daganatos betegek követésére, 
metastasis keresésére, de csak a 10 mm körüli és 
nagyobb kerekárnyékok ismerhetők fel biztosan. 
Kisebb gócok a szummáció miatt, főleg ha nehezen 
megítélhető területen, a szív, a rekeszkupola 
mögött, a csúcsi, vagy pleuraközeli területeken van-
nak, rejtve maradhatnak. lehetnek szoliterek, vagy 
többszörösek, típusosan kerekek, egyenletes, éles 
kontúrúak, különböző nagyságúak, cavitalódhat-
nak, de meszet csak ritkán tartalmaznak. Azoknál a 
betegnél, akiknél szoliter pulmonális metastasis a 
diagnózis a mellkas röntgenvizsgálat alapján, a leg-
több esetben már több, mint egy góc van, melye-
ket CT vizsgálattal sokkal pontosabban ki lehet 
mutatni.

CT. A 10 mm-nél kisebb gócok kimutatása sokkal 
pontosabb CT-vel, még a mellkas röntgenfelvétellel 
nehezen megítélhető helyeken is. Gondot a téve-
sen pozitívnak vélt egyéb eredetű kis gócok, granu-
lomák, residuumok, stb. jelentik.

Lymphangitis carcinomatosa esetén a mediasti-
nalis és hilusi nyirokcsomók tumoros beszűrődése a 
nyirokutak elzáródását okozza, a tumorsejtek a nyi-
rokutak mentén a periféria felé terjednek. ezek 

4.42. ábra. 
Tüdőmetastasisok
A.endometrium cc. Multiplex tüdő metastasisa 
B. Pajzsmirigy cc. apró, csak CT-vizsgálattal kimutatható átté-
tei

A

B
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·	 Pneumoconiosisok
·	 Gyógyszer indukálta tüdőbetegségek
·	 Asbestosis
·	 Radiációs pneumonitis

b) elsődlegesen nodularis vagy reticulonodularis 
rajzolatfelszaporodással jellemezhető betegségek:
·	 sarcoidosis
·	 lymphangitis carcinomatosa
·	 silicosis, talcosis

·	 Haematogen metastasis
·	 Bronchoalveolaris carcinoma
·	 Kaposi sarcoma
·	 lymphoproliferativ betegségek
·	 Berylliosis
·	 Amyloidosis
·	 Wegener granulomatosis
·	 Tuberculosis, egyéb mycobacterialis infectiók
·	 Bronchopneumonia
·	 Aspergillosis és egyéb gombás fertőzések
·	 septicus embolisatio és infarctus

tüdő axiális, vagy tetszőleges síkú leképezése, szer-
kezeti felépítése, a tüdőszövet szerkezeti egységét 
képező szekunder lobulus struktúrája, kóros folya-
matai pontosan, szummáció nélkül tanulmányoz-
hatóak.

Érzékenyebb módszer lévén a parenchymás 
tüdőbetegség igazolható negatív, vagy kérdéses 
mellkasröntgen eredmény esetén is, amikor a klini-
kai tünetek, vagy a pozitív légzésfunkciós vizsgála-
tok ennek gyanúját felvetik.

A szekunder lobulus centrilobularis areája a 
lobulus központi részét jelenti, általában a légúti 
betegségek patológiás folyamatai lokalizálhatók ide 
(hypersensitív pneumonitis, respiratorikus bronchi-
olitis, centrilobularis emphysema). Perilymphaticus 
area a lobulus perifériás része, azok a betegségek 
kórfolyamatai lokalizálhatók ide, melyek az interlo-
baris interstitiumban, annak lymphaticus rendszeré-
ben okoztak patológiás változásokat (sarcoidosis, 
lymphyngitis carcinomatosa, pulmonaris oedema), 
de ezek a betegségek általában a centralis perib-
ronchovascularis nyirokrendszert is érintik.

A szintén a HRCT-vel megfigyelhető „tejüveg-
szerű” transzparencia csökkenés (ground-glass 
jelenség), mely általában a diffúz tüdőelváltozások-
ban a folyamat aktivitásának a jele.

A morfológiailag hasonló kórképek esetén a 
végleges diagnózist sokszor a hisztológiai feldolgo-
zás jelenti, a mintavétel helyének, a behatolás mód-
jának kiválasztását is segíti a CT vizsgálat. CT vezér-
léssel a mintavétel végre is hajtható.

A kórfolyamatok a tüdő működési egységének, 
a szekunder lobulusnak a szintjében zajlanak.

A szekunder lobulus 10 – 20 mm nagyságú, 
HRCT-vel már a lobulus finomabb szerkezete is 
tanulmányozható, de főleg annak kórfolyamatai jól 
megítélhetők. A szekunder lobulus struktúrájának 
az egyes részei a különböző behatásokra hasonló 
módon tudnak reagálni. Az alveoláris tér folyadék-
kal kitöltődni, vagy felfúvódni, az alveolus fal elpusz-
tulni tud. Az intralobularis és interlobularis, a centri-
lobularis, peribronchovascularis és subpleuralis 
interstitium folyadékkal kitöltődni, különböző sejtes 
elemekkel beszűrődni, megvastagodni, fibroticu-
san átalakulni, destruálódni tud.

Az interstitiális terek érintettsége korlátozódhat 
csak bizonyos struktúrára, vagy diffúzan valameny-
nyi érintett lehet. A fenti patofiziológiai történések 
önállóan, vagy egymással kombinálódva korláto-
zott számú, HRCT vizsgálattal megfigyelhető elemi 
jelenséget képeznek. ezek a morfológiai jelenségek 
nem specifikusak.

A diagnózishoz felállításához elemezni kell, hogy 
milyen elemi jelenségek észlelhetők az adott beteg-
nél. egyes betegségekre jellemzők bizonyos morfo-
lógiai elváltozások, ezek kombinációja, illetve ezek 
lokalizációja, megoszlása, hogy a tüdők csúcsi, vagy 
basalis, elülső, vagy dorsalis, centrális vagy perifériás 
területein, esetleg diffúzan jelentkeznek-e dominá-
lóan. Néhány további, szintén a CT vizsgálattal 
megfigyelhető adat is lényeges lehet, ilyen pl. a nyi-
rokcsomó megnagyobbodások, pleurális folyadék, 
primer vagy secunder daganatos betegség meglé-
te. Ha a CT vizsgálat eredménye még a fenti nem 
specifikus, de néha jellemző tünetek gondos elem-
zése után sem vezet végleges diagnózishoz, nem 
lehet meghatározni, hogy milyen sejtes elem okoz-
za az interstitium beszűrődését, akkor biopszia vég-
zése szükséges.

lényeges, hogy a HRCT vizsgálat eredményének 
értékelésekor rendelkezésünkre álljon a beteg rész-
letes anamnézise, kórtörténete, a lényeges fizikális 
és labor eredményei.  

A HRCT vizsgálattal megfigyelhető alap jelenségek 
felosztása:
·	 Domináló morfológiai megjelenés
 – reticularis
 – nodularis
 – magas denzitású (csökkent transzparenciájú)
 – alacsony denzitású (alacsony transzparenciájú)
·	 A szekunder lobuluson belüli megoszlás
 – centrilobularis
 – perilymphyticus (interstitialis)
 – randomszerű
·	 A tüdőben való megoszlás alapján
 – felső zóna
 – alsó zóna
 – centrális
 – perifériás
·	 Járulékos jelenségek (pleuralis folyadék, lympha-

denomegalia, tractios bronchiectasia)

A diffúz interstitialis tüdőbetegségek közé sorol-
ható gyakoribb kórképek a következők, az alapvető 
morfológiai jelenségek alapján a következő csopor-
tok képezhetők:

a) elsődlegesen lineáris és reticularis rajzolatfel-
szaporodással jellemezhető betegségek
·	 Idiopathias interstitiális pneumónia, idiopathias 

pulmonális fibrosis  (IPf, UIP, DIP )
·	 Collagen vascularis betegségek  (rheumatoid 

arthritis, scleroderma)

4.43. ábra. 
Reticularis jellegű elváltozások 
A. 1. Peribronchovascularis megvastagodás. 2. Intralobularis interstitium. 3. Megvastagodott interlobularis septum. 4. 
Parenchymás kötegek. 5. subpleuralis vonalak. 6. lépesmézszerű rajzolat
B. Megvastagodott interlobularis septum
C. lépesmézszerű rajzolat
D. Vázlatos ábra

A

B

C

D



A tüdő és a mellkas képalkotó diagnosztikája    147146    A tüdő és a mellkas képalkotó diagnosztikája

spektruma jellemzi a kórképet, melynek vezető 
tünete a köhögés és dyspnoe.

leggyakoribb formája a szokványos interstitialis 
pneumonia (UIP), mely az alveolusok falát érő 
különféle károsodások következtében jön létre. A 
korai szakban interstitiális oedemával, exudatum-
mal, majd gyulladásos infiltrációval jár és fibroblast 
aktivitás útján korán fibrosishoz vezet.

A desquamatív interstitialis pneumónia (DIP) 
annyiban különbözik, hogy inkább az alveolusok 
kitöltöttsége a jellemző, mint az interstitialis elválto-
zások. Vitatott, hogy az UIP egyik variánsa lenne. 
Prognózisa jobb.

Van néhány további interstitialis pneumonia is, 
ezek a jellemző sejtes beszűrődés alapján lehet his-
tológiailag elkülöníteni. Ilyen pl. a lymphocytás IP, 
óriássejtes IP. A fenti elváltozások pulmonalis fibro-
sishoz vezetnek. Amenyiben a kiváltó okot nem, 
csak a végeredményt látjuk, abban az esetben 
beszélünk idiopathias fibrosisról.(IPf)

Képalkotó diagnosztika. RTG. Nem specifikus, 
progresszív jellegű, reticularis, vagy reticulonodula-
ris elváltozások, valamint consolidatio látható alsó-
lebenyi túlsúllyal. Végstádiumban lépesmézszerű 

c) elsődlegesen parenchymás árnyékkal – magas 
denzitású eltéréssel jellemezhető betegségek:
·	 Hypersensitiv pneumonitis
·	 Pulmonalis oedema, ARDs
·	 eosinophil tüdőbetegségek
·	 Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia
·	 Atipusos Pneumonia
·	 Respiratoricus bronchiolitis
·	 Interstitialis pneumonia
·	 Alveolris proteinosis
·	 lipoid pneumonia
·	 Diffúz pneumonia
·	 Diffúz tüdővérzés

d) elsődlegesen transparencia fokozódással – ala-
csony denzitással jellemezhető kórképek:

·	 emphysema
·	 Pulmonalis Histiocytosis X
·	 Bronchiectasia
·	 Bronchiolitis
·	 lymphangioleiomyomatosis
·	 Pulmonalis vascularis betegségek
·	 Pulmonalis hypertoniával járó betegségek
·	 Vasculitisek

Krónikus interstitialis pneumonia, idiopathias 
pulmonalis fibrosis 

Az alveolaris exudatiótól az irreverzibilis lépesméz 
rajzolatig az elemi morfológiai elváltozások széles 

4.44. ábra. 
Nodularis elváltozások
A. 1. Centrilobularis gócok, 1b.”tree in-bud”. 2. interstitialis, perilymphaticus gócok. 3. Disszeminált perivascularis gócok
B. Nodularis elváltozások
C. Vázlatos ábra
D. Centrilobularis gócok „tree in-bud”

A

C

B

D

4.45. ábra. 
A. Idiopathias pulmonalis fibrosis reticularis elváltozásainak röntgen felvétele és CT-képe
B. sarcoidosis. A mellkas felvételen a kiszélesedett hilus látható, a CT-felvételen e mellett centrilobularis nodularis rajzolatfel-
szaoporodás is megfigyelhető

A

B
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foltos jellegű tejüvegszerű homály lehet az egyet-
len tünet néhány esetben. ez valószínűleg a korai 
alveolitis stádiumának felel meg.

Az esetek kb. 20%-ban a sarcoidosis fibrosishoz 
vezet. A CT ilyenkor hasznos segítséget tud nyújta-
ni a szövődmények, mint bullák, infekciók, brochi-
ectasia kimutatásában.  

Differenciáldiagnózis. Amennyiben a mellkas-
felvétel nem típusos, vagy nem diagnosztikus érté-
kű, úgy a HRCT a leghasznosabb módszer a diffe-
renciál diagnosztikában.

A hosszú időtartamú, fibrosishoz vezető beteg-
ség silicosishoz hasonlít.  

Foglalkozási tüdőbetegségek 

számos olyan akut és krónikus tüdőbetegség tarto-
zik ebbe a csoportba, mely a munkahelyi környe-
zetből belégzett károsító anyagokra vezethető visz-
sza.

Amennyiben szervetlen anyagok inhalációjáról 
van szó pneumoconiosisokról beszélünk, melynek 
legfontosabb képviselői a silicosis és az asbestosis.

szerves anyagok belégzése hypersensitív pneu-
monitishez vezet. foglalkozási tüdőbetegségként 
keletkezhetnek még egyes obstruktív légúti beteg-
ségek, toxikus tüdőkárosodások, sőt rosszindulatú 
daganatok is.

rajzolat, pulmonalis hypertonia, jobb szívfél meg-
nagyobbodás.

HRCT.fibrosisra utaló jelek az intralobularis 
interstitium, az interlobularis septumok megvasta-
godása, a tág intralobularis bronchiolák, tractios 
bronchiectasia, lépesmézszerű rajzolatfelszaporo-
dás. A tejüvegszerű fátyolozottság a folyamat akti-
vitásának a jele. Az elváltozások döntően az alsó 
lebenyekben, a hátsó területeken, perifériásan, 
subpleuralisan helyezkednek el.  

Sarcoidosis 

A sarcoidosis ismeretlen etiológiájú, több szerv-
rendszert érintő, szisztémás, granulomatózusos 
betegség.

A diagnózis a jellemző klinikai és radiológiai kép 
mellett a nem sajtosodó granuloma hisztológiai fel-
dolgozásával állítható fel.

Bár az oka ismeretlen, az a tény, hogy az esetek 
nagy részében a tüdők és a mediastinum érintettek 
felveti belégzett antigén szerepét, mint kiváltó 
okot.

Granulómák lehetnek a periferiás nyirokcsomók-
ban, bőrben, májban, szemben, csontokban, izmok-
ban és a központi idegrendszerben is. A tüdőkben 
fokozott immunológiai aktivitás mutatkozik, alveoli-
tis figyelhető meg, melyet a helper T lymphocyták 
fokozott száma és a macrophagok fokozott aktivitá-
sa jellemez. A helper T lyphocyták egyéb T és B sej-
teket stimulálnak és ez egy progresszív granuloma-
tózus gyulladáshoz vezet. Amikor a klinko-radioló-
giai kép alapján a diagnózis felmerül, ez a legbizto-
sabban a több mint egy szervet érintő, nem elsajto-
sodó epithel sejt eredetű granulómák szövettani 
feldolgozásával erősíthető meg. fontos megemlíte-
ni, hogy a nem elsajtosodó granulóma egyéb 
betegségben is lehet, így hypersensitív pneumoni-
tisben, gombás fertőzésekben, berylium expozició 
során.

Klinikum. A sarcoidosis leggyakrabban a fiatal 
felnőttek betegsége, legjellemzőbb tünete a kétol-
dali hilusi és mediastinalis lymphadenopathia, pul-
monális infiltráció, bőr és szem elváltozás. Gyakran 
tünetmentes, de járhat lázzal, dyspnoeval, rossz 
közérzettel, testsúly csökkenéssel, arthalgiával, eryt-
hema nodosummal. Nem specifikus, progresszív 
fibrosishoz vezethet, melynek végstádiuma a cor 
pulmonale.

Képalkotó diagnosztika. RTG. 10-15%-ban a 
mellkas röntgenfelvétel negatív. A legtöbb sarcoi-
dosisos betegnek jellemző radiológiai tünete van a 
mellkas felvételen. A sokszor véletlenszerűen felfe-
dezett, mindkét oldali hilusi és mediastinalis nyirok-
csomók megnagyobbodása a hilusok szimmetrikus 
kiszélesedését és a mediastinum kontúrjának kiszé-
lesedését okozza, bár ez utóbbi gyakran alábecsült 
mértékű a mellkasfelvételen. Tüdőelváltozások az 
esetek 60%-ban vannak jelen. Az egész tüdőre 
kiterjedő diffúz, szimmetrikus, interstítialis nodularis 
rajzolatfelszaporodás a legjellemzőbb, de nagyobb, 
szabálytalan alakú gócok, infiltrátumok képében is 
jelentkezhet, melyet tumortól, metastasistól nehéz 
elkülöniteni. Amennyiben progresszív fibrosishoz 
vezet, úgy egyre inkább a reticulonodularis, reticu-
laris rajzolat dominál, végül típusos lépesmézszerű 
kép alakul ki. Pleuralis folyadák is előfordulhat.
Tradicionálisan négy csoportba oszthatók a bete-
gek:
· Bilateralis lymphadenopathia tüdőelváltozás nél-

kül.
· Bilateralis lymphadenopathia nem fibrotikus 

tüdőelváltozással.
· Nem fibrotikus tüdőelváltozás önmagában
· fibrosis és parenchyma distorsio

CT. A HRCT vizsgálat sokkal érzékenyebb a 
parenchymában zajló elváltozások kimutatásában. 
A finom nodularis elváltozások, az interlobularis 
septum, a centrilobularis és perivascularis struktú-
rák megvastagodása, a peribronchialis disseminatio 
ugyan olyan jól tanulmányozható, mint a folyamat 
progressziójának jeleként értékelhető tejüvegszerű 
transzparencia csökkenés, vagy a kialakuló fibrosis 
reticularis elváltozásai. A hilusi és mediastinalis nyi-
rokcsomó megnagyobbodások is pontosan meg-
ítélhetők. A legjellegzetesebb elváltozások a kis, 1-5 
mm nagyságú, szabálytalan gócok, melyek a bro-
chovascularis rendszer mentén és subpleuralisan 
helyezkednek el. ez a lokalizáció a mellkas röntgen-
felvételen nem ismerhető fel és CT-vel gyakran 
olyankor is kimutathatók a gócok, mikor a röntgen-
felvételen nem láthatók. Ha CT vizsgálattal nem lát-
hatók gócok, az még nem zárja ki granulómák 
meglétét a tüdő parenchymában. A gócok kombi-
nálódhatnak egyéb lineáris, vagy irreguláris retikulá-
ris elváltozásokkal. Nagyobb elmosódott parenchy-
más elváltozások - melyeket „alveolaris sarcoidosis-
nak” neveznek és az interstitialis térben összefolyó 
granulómák okozta alveoláris collapsus, légsze-
génység következményei - ritkábban fordulnak elő. 

4.46. ábra. 
Magas denzitású elváltozások. 
A. 1. Tejüvegszerű fátyolozottság (ground-glass) 2. Alveolaris consolidatio. 3. Összetömörült heges szövet
B. Tejüvegszerű fátyolozottság, ezen a tüdő struktúra áttűnik
C. Vázlatos ábra
D. Ground-glass és consolidatió együttes előfordulása
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vagy kiterjedt infiltráció, pangás, oedema, migráló 
athelectasia, fibrosis, hilaris lymphadenomegalia.

CT. A diffúz tüdőelváltozások korábban, érzéke-
nyebben, pontosabban detektálhatók HRCT vizsgá-
lat segítségével, de nem specifikus elváltozások 
lévén a CT csak ritkán nyújt végleges diagnózist. 
szövettani mintavétel helye meghatározható segít-
ségével.

Kollagén vascularis betegségek 

Valamennyi ide tartozó kórkép érintheti a tüdőt, de 
az okozott elváltozások előfordulási gyakorisága 
különböző az egyes betegségeknél. A legtöbb kol-
lagén vascularis kórkép nem specifikus chronicus 

interstitialis pneumoniát okoz. A pleura megvasta-
godása és pleuralis folyadék képződése gyakori.

Az ide tartozó betegségek:
· Rheumatoid arthritis
· Progressiv systemás sclerosis (scleroderma)
· Progressiv lupus erythematosus
· sjörgen syndroma
· Polyomyositis-dermatomyositis
· Ankylotizáló spondylitis
· Polyarteritit nodosa

Képalkotó diagnosztika. RTG. Az UIP-nél és 
IPf-nél leírt, nem specifikus, azoktól radiológiailag 
el nem különíthető, diffúz parenchyma elváltozások 
a jellemzőek. Pleuralis és pericardialis folyadék, pul-

a) silicosis

A 0,3-5 um nagyságú szilícium (kvarc) részecskék 
lejutnak az alveolusokba. Az éveken át tartó belég-
zésük körülírt, hyalinizált – kollagenizált, silicosisos 
csomók kifejlődéséhez vezet. A csomók a későbbi-
ekben összefolynak, konglomerátumokká alakul-
nak, miközben a tüdők fibrotikusan degenerálód-
nak. A tuberculosis előfordulási gyakorisága silico-
sisban fokozódik.

Klinikum. Az egyszerű, nodularis silicosis tünet-
szegény, csak a légzésfunkciók szűkülnek be. A sili-
cosis conglomerata nehézlégzéssel, köhögéssel, 
köpetürítéssel jár.

Képalkotó diagnosztika. RTG. Kezdeti stádi-
umban multiplex, miliaris, nodularis elváltozások 
láthatók, míg silicosis conglomeratában 10 mm-nél 
nagyobb gócárnyékok figyelhetők meg. Progresszív 
fibrosis, peribronchialis és interstitialis reticularis raj-
zolatfelszaporodás kíséri, mely pulmonalis hyper-
tensio, cor pulmonale kialakulásához vezet. 
Jellegzetes a hilusi, nyirokcsomók tojáshéjszerű 
meszesedése. A differenciáldiagnózisban az anam-
nézis, a porártalom megléte segít.

CT. A pulmonalis elváltozások HRCT vizsgálattal 
korábban kimutathatók. A jól elkülöníthető, elsősor-
ban a felső tüdőmezőkre lokalizálódó miliáris gócok 
kalcifikálódhatnak. A CT pontos információt tud 
adni a gócok nagyságáról, alakjáról, a kialakuló 
emphysemáról, fibrosisról, hilusi nyirokcsomókról.

b) Asbestosis

Klinikum. Az asbest por belégzése következtében 
kialakult diffúz, interstitialis fibrosist alattomosan 
kezdődő dyspnoe és csökkenő teljesítmény jelle-
mez. Asbestosisban a tüdőrák előfordulási gyakori-
sága főleg a dohányosok esetében fokozott. A ple-
ura benignus megvastagodása és malignus mesot-
helioma kialakulása gyakori.  

Képalkotó diagnosztika. RTG. A korai szakban 
diffúz, finom reticularis, illetve lineáris, majd dur-
vább, szabálytalan reticulonodularis rajzolat látható 
kezdeten főleg az alsó lebenyekben, később gene-
ralizáltan és lépesmézszerű fibrotikus destrukció-
hoz vezet. Jellegzetes a diffúz, vagy körülírt plakk-
szerű pleura megvastagodás, mely gyakran elme-
szesedik. Pleuralis ellváltozások keresése esetén a 

standard felvételek mellett ferde irányú mellkasfel-
vételek készítésére is szükség lehet. Pleurális folya-
dék ritka, általában véres és malignus mesothelio-
ma jelének tartható.

CT. Az intralobularis struktúrák és interlobularis 
septum megvastagodásának és a többi fibrosisra 
jellemző, nem specifikus elváltozásnak a detektálá-
sán túl a CT vezérléssel a biopszia el is végezhető.

Hypersensitiv (allergiás) tüdőbetegségek 

A tüdők általában kevert típusú hypersensitiv reak-
cióin alapuló betegségek tartoznak ebbe a cso-
portba.  

a) Hypersensitiv pneumonitis (exrtinsic allergiás 
alveolitis)

főként foglalkozási betegségként jelentkezik külön-
böző szerves porok belégzését követően (farmer 
tüdő, juharfakéreg betegség stb.).

Diffúz, granulomatosus interstitialis pneumoni-
tis jellemzi, mely idővel fibrosishoz vezet.

A károsító anyaggal való találkozás után láz, 
hidegrázás, köhögés, dyspnoe jelentkezik.

b)  Allergiás bronchopulmonalis aspergillosis

Asthmás betegekben allergiás reakció eredménye-
ként eosinophil pneumonia alakjában jelentkező, 
noninvasiv aspergillosis, mely súlyosbodó asthmá-
val, lázzal, eosinophiliával jár.

c)  eosinophil pneumonia (löffler-syndroma)

Különböző eredetű, eosinophil sejtekkel történő 
interstitialis infiltráció lázzal, légzési panaszokkal, 
krónikus esetben progressziv fibrosissal.

d)  Gyógyszer kiváltotta tüdőbetegségek

Különböző gyógyszerek által kiváltott, eosinophiliá-
val kísért allergias reakció, vagy toxicus hatás okozta 
interstitialis infiltráció formájában jelentkezhet, de 
pulmonalis pangás, oedema, fibrosis is kialakulhat. 
(nitrofurantoin, bleomycin, methotrexat)

Képalkotó diagnosztika. RTG. Nem specifikus 
elváltozások széles skálája megfigyelhető, így diffúz 
reticularis, reticulonodularis rajzolat, foltos jellegű, 

4.47. ábra. 
A. scleroderma röntgen jelei a kezeken
B. A betegség okozta fibrosis a tüdőben
C. sle okozta transparentia csökkenés, diszkrét kötegezettség és jobb oldalon pleuralis folyadék
D. lymphangitis carcinomatosa, megvastagodott interlobularis septumok, kiszélesedett jobb hilus, centralisan transparentia 
csökkenés és reticulonodularis rajzolatfelszaporodás
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renyhe kontrakció, az esetleges intracardialis mesze-
sedések értékelhetők.

UH. echocardiográfiával a szívüregek tágassága, 
falvastagsága, a falmozgások, a billentyűk és rend-
ellenességeik, az ejekciós frakció meghatározható-
ak.

ARDS 

Klinikum. Különböző akut tüdőkárosodások után 
24-48 órával jelentkező légzési elégtelenség, mely-
re nem kardiális eredetű tüdő-oedema, légszomj, 
tachypnoe, dyspnoe, cyanosis és hypoxaemia jel-
lemző. Általában megelőző tüdőbetegség nem 
szerepel az anamnesisben.

leggyakoribb kiváltó okai:
· direkt mellkasi trauma
· súlyos shock
· égés
· cardiopulmonalis bypass
· embolia, zsírembolia
· diffúz pulmonalis infekciók
· toxicus gázok inhalaciója
· többszörös transzfúzió
· oxigén mérgezés
· sepsis
· DIC
· Gyógyszerek, heroin
· koponyasérülés
· gyomortartalom aspiratio
· fulladás, vizbe fúlás
· nagy magaslat
· haemorrhagias pancreatitis

Képalkotó diagnosztika. RTG. A tüdő-oede-
mához hasonló, vagy konfluáló jellegű, gócos, két-
oldali alveoalris infiltráció látható, de szívmegna-
gyobbodás általában nem kíséri. Pleuralis folyadék 
ritka.

A röntgenelváltozások gyakran csak több órával 
a funkcionális változások után jelentkeznek, a hypo-
xaemia aránytalanul súlyos a röntgenfelvételen 
látott elváltozásokhoz képest.   

Tüdőembólia 

A rendszerint a szisztémás vénás rendszerben kelet-
kező és a helyéről leszakadt, elsodródott véralvadék 
hirtelen beékelődése az artéria pulmonalis vala-

mely ágába pulmonalis emboliat okoz.  Insuffitiens 
bronchialis keringés mellett pulmonalis infarctus 
jön létre.

Az akut, masszív pulmonalis embolia /Pe/ az 
egyik vezető oka a megbetegedési és halálozási 
statisztikáknak.

Klinikum. A Pe klinikumához, a tünettan súlyos-
ságához akut, masszív Pe esetén a  keringésből kire-
kesztett, gázcserét nem végző alveolus felületen 
kívül döntő súllyal szerepel, a prognózis meghatá-
rozója a megemelkedett pulmonalis rezisztencia 
miatt létrejött akut jobbszívfél elégtelenség követ-
keztében kialakult  haemodinamikai instabilitás 
megléte vagy hiánya.

monalis pangás/oedema képződése fordulhat elő 
gyakrabban. Rheumatoid arthritisben és sle-ben 
atelectasia, pneumonia gyakori. A rheumatoid arth-
ritis és a scleroderma jár leggyakrabban fibrosissal.

CT. szenzitívebb módszer a diffúz interstitialis 
elváltozások észlelésében. A folyamat aktivitására 
utaló jel a tejüvegszerű fátyolozottság.

Wegener-gralulomatosis 

Klinikum. Ismeretlen eredetű, a felső és alsó lég-
utak necrotizáló granulomatózisával, a tüdőerek 
generalizált vasculitisével, glomerulonephritissel 
járó kórkép. A melléküregek gyulladása és fájdalma, 
az orrnyálkahártya kifekélyesedése, hallásvesztés, 
otitis, köhögés, vérköpés, dyspnoe, pleuritis a veze-
tő tünetek.

Képalkotó diagnosztika. RTG. Jellegzetes a 
multiplex, kétoldali, gócos elváltozás és a vastag 
falú, cavitált lesio.

CT. egytől néhány cm nagyságú, multiplex 
gócok, melyek centrálisan gyakran cavitálódnak. 
Metastasistól való elkülönítésük nehéz.

A tracheobronchialis rendszerben a lument szű-
kítő, mucosus, submucosus laesio mutatható ki.

Histiocytosis X (Hand-Schüller-Christian-kór, 
Eosinophil granuloma) 

Klinikum. Bronchiolitis és a kiserek vasculitise jel-
lemzi, az alveolusok falának destukciójához és fibro-
sishoz vezet. Csaknem minden beteg dohányos. A 
csontok és ritkán a hypophysis hátsó lebenye is 
érintett.

lehet tünetszegény is, de járhat köhögéssel, 
dyspnoeval, mellkasi fájdalommal, lázzal, fogyással. 
Gyakran szövődik PTX-el.

Képalkotó diagnosztika. RTG. Jellegzetes a 
főleg a felső lebenyekre lokalizálódó, finom, nodu-
laris granulomatosis, interstitiális infiltráció, mely 
fibrosishoz vezet.

CT. A betegség stádiumai, a kezdetben finom 
nodularis elváltozások, kis, majd vastag falú, cysti-
cus területek, néha nagyobb, vékony falú cysták, a 
folyamat progressziójával a fibrosis reticularis rajzo-
lata, a hegesedések körül emphysema, majd a típu-
sos lépesméz tüdő kialakulása HRCT vizsgálattal 
pontosan megítélhető.  

Pulmonalis pangás, oedema 

A pulmonalis kapillárisok endothelja átjárható, az 
alveolaris epithelium csaknem átjárhatatlan a víz 
számára. Normális esetben folyadékáramlás van a 
kapilláris felől az intralobularis, alveolusok közötti 
interstitiumba, ahonnan nyirokerek szállitják el a 
felesleges folyadékot. Pulmonalis pangás esetén az 
inerstitiumban folyadék szaporodik fel, mely a folya-
mat előrehaladásával tüdő oedema képében az 
alveolaris térben is megjelenik.   

Klinikum. A tünetek kezdetben a dyspnoe és 
tachycardia, kifáradás, akut tüdőoedemában súlyos 
légzési nehézség, cyanosis, nyugtalanság, szoron-
gás is súlyosbítja a képet, melyet asthma cardiale-
nak is neveznek.
Az interstitiális folyadékfelszaporodás alapvétően 
három mechanizmussal jöhet létre:
· megnövekedett kapilláris nyomás a tüdőben
· megnövekedett  pulmonalis kapilláris permeabi-

litás
· megnövekedett alveoalris epithelsejt permeabi-

litás

Az első esetben kardiológiai eredetű a pangás, 
illetve tüdő oedema, még a két másik esetben nem 
kardiális eredetű pangás keletkezik, melynek a leg-
gyakoribb és legjellemzőbb megnyilvánulása a fel-
nőttkori respiratios distress syndroma (ARDs).

Képalkotó diagnosztika. RTG. A pulmonalis 
vénás nyomásfokozódás jeleként fokozott érrajzo-
lat, relatíve tágabb felső lebeny vénák láthatók. A 
basalis szegmentekben perifériásan, a mellkasfal 
közelében megfigyelhető keskeny, horizontalis 
Kerley B vonalak megvastagodott interlobularis 
septumoknak felelnek meg, 21 Hgmm-t meghala-
dó interstitialis nyomás felett jelennek meg, ilyen-
kor már a beteg panaszos, klinikai tünetek is van-
nak, de a vérgáz értékek még normálisak.

Akut tüdő oedemában parahilarisan csökkent 
transparentia, fátyolozottság látható, melynek 
következtében a hilusképletek kontúrja elmosó-
dott.

Progresszió esetén az alveolaris térben megjele-
nő folyadék szimmetrikus, pillangószárnyszerű, 
perihilaris árnyék képében jelenik meg, vagy az alsó 
tüdőrészekben okoz árnyékot. Jobboldali, vagy 
mindkét oldali pleuralis folyadék gyakran kíséri. 
Kardiális eredet esetén szívmegnagyobbodás, üreg-
rendszer, bal szívfél tágulat látható. Átvilágítással a 

4.48. ábra. 
Pulmonalis pangás
A. Mellkasfelvételen nagyobb szív, kiszélesedett, elmosó-
dott határú hilusok, centrális, perihilaris árnyék látható
B. CT-felvételen tág centrális vascularis struktúrák, megvas-
tagodott interlobularis septumok, mkt. oldalon mellkasi 
folyadék látható
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injektorral történő beadásával a tüdő artériákban 
olyan magas kontrasztanyag intenzitás érhető el, 
hogy bennük a vérrögök a subsegmentális artériák 
szintjéig direkt módon kimutathatóvá váltak.     

A telődési kiesések pontos kimutatásához spe-
ciális vizsgálati protokoll szükséges, mely vékony 
szeletvastagságot, magas kontrasztanyag flow-t, 
megfelelő időzítést igényel.

A CT előnye az embolus direkt ábrázolásán kívül, 
hogy a tüdő parenchyma elváltozásait, az emboli-
záció vascularis és parenchymas indirekt jeleit, ate-
lectasiat, infarctust stb., illetve egyéb kóros állapo-
tait is jól ábrázolja. Az embolusok korára vonatko-
zóan is nyerhetők tájékoztató jellegű információk. 
Amennyiben nem Pe okozza az akut mellkasi kór-
képet, úgy az egyéb kóros állapot kimutatására, 
mint pl. aorta dissectio, aneurysma ruptura, szív-
tamponád stb. szintén alkalmas.

Minden korábbi diagnosztikai módszernél 
nagyobb differenciál diagnosztikai jelentőséggel 
rendelkezik.

A CT alkalmas a kimutatott és kezelt Pe-k követé-
sére, kontroll vizsgálatára, a kezelés eredményének 
felmérésére is. Az embolusok feloldódása, vagy 
szervülése, a parenchymás folyamatok regresszója, 
vagy esetleges  beolvadásuk, abscedálódásuk jól 
ábrázolható.

Bizonytalanabb volt a CT vizsgálat transzverzális 
síkjával párhuzamosan futó középső lebeny és lin-
gula artériáiban az embolus kimutatása, de ezt az 
MDCT-k izovoxel képalkotása és többsíkú képmeg-
jelenítése megoldotta. Hilusi nyirokcsomók sokszor 
nehezen elkülöníthetők az embolusoktól.

A kevésbé súlyos, akut, de haemodinamikai 
zavarral nem járó, valamint a pulmonalis hyperto-
niához vezető chronicus Pe-k diagnosztikájában is 
szerepe van a CT-nek.

Plebographia. Az alsó végtagok mélyvénás 
thrombosisa kimutatható a módszerrel, de szerepe 
visszaszorult a Doppler és color Doppler UH techni-
kák elterjedésével.

UH. A Doppler, illetve color Doppler  UH vizsgá-
lat a mélyvénás thrombosisok kimutatására alkal-
mas módszer.

Az echocardiográfia akut, masszív, életveszé-
lyes állapotban az egyetlen, a betegágy mellett is 
elvégezhető módszer, mely a jobb kamra akut 
nyomásfokozódásának kimutatására és egyéb, 
akut, shockhoz vezető kardiális elváltozás kizárá-
sára alkalmas.

Akut jobbszívfél terhelés jelei esetén a pulmo-
nalis embolia diagnózisa felállítható.

Izotópvizsgálat. A perfúziós scintigráfia szerepe 
az akut, masszív pulmonalis embolia esetén csök-
kent. Ha a CT vizsgálat negatív eredményű és 
továbbra is emboliára van gyanú, úgy az izotóp 
vizsgálatot el kell végezni. Kisebb, subsegmentális 
ágakban létrejövő elzáródások és krónikus tüdő 
embolizáció esetén is izotóp vizsgálatot kell végez-
ni. ezek az esetek azonban már nem az akut, masz-
szív embolia klinikai képébe tartoznak. Normális 

A Pe tünetei az elzáródott artéria, illetve az elzá-
ródott artériás keresztmetszet nagyságától függe-
nek, hirtelen kezdődő tachypnoe, dyspnoe, nyugta-
lanság, mellkasi fájdalom, haemoptoe, syncope.

A felismert akut Pe-s betegek egy része stabil 
állapotban van, normális szisztémás vérnyomással 
és jobbkamra funkcióval, ezek az esetek antikoagu-
láns kezelés mellett jó prognózisúak. A klinikai kép 
súlyosságától függően a jobb kamrai nyomásterhe-
lés, pulmonalis hypertensio mellett artériás hypo-
tensio, kardiogen shock tünetei is jelentkezhetnek, 
ezek az esetek gyakran halálos kimenetelűek.

A megoldást a gyors diagnózist követő definitív 
ellátás jelenti, mely ezekben a súlyos esetekben a 
thrombolytikus, vagy a sebészi kezelés lehet.

leggyakrabban az alsó végtagok és medence 
vénás rendszerének thrombosisából származik az 

embolus, de nem ritka a jobb szívfél thromemboli-
ája sem. Hajlamosító tényezők a tartós ágynyuga-
lom, inaktivitás, műtét és szülés utáni időszak, myo-
cardialis infarctus, chronikus congestiv szívbetegsé-
gek, idős kor, agyi vascularis katasztrófa, obesitas, 
hypercoagulabilitás (anticoncipiensek). Keletkezhet 
vénába betört daganattól, levegőtől, zsírtól, amni-
on folyadéktól is.

Képalkotó diagnosztika. súlyos haemodina-
mikai instabilitással járó, akut, masszív Pe-k esetén a 
beteg mobilizálhatósága, a különböző képalkotó 
eljárások alkalmazhatósága korlátozott, de a gyors 
és pontos diagnózis felállítása, a rizikó felmérése 
ezekben az esetekben a legfontosabb, mert gyors 
definitív beavatkozás szükséges.

Ritka esetben, közvetlen életveszélyben a klini-
kai diagnózis megerősítésére a laborleletek 
(D-dimer), eKG és mellkasröntgen után csak a 
betegágy mellett is elvégezhető echocardiograp-
hia adhat segítséget az akut jobbkamra terhelés és 
nyomás fokozódás kimutatásában, a klinikai gyanú 
igazolásában, illetve a bal szívfél elégtelenség és az 
életet veszélyeztető egyéb akut állapotok / myocar-
diális infarctus, pericardialis tamponád, aorta dis-
sectio / kizárásában.

A gyors és pontos diagnózis az eredményes 
kezelés feltétele. A spirál és újabban az MDCT tech-
nika elterjedése alapvető változást hozott a diag-
nosztikában, egyszerűsítette a kivizsgálási stratégi-
át.

A CT vizsgálat viszonylag könnyen, gyorsan, 
néhány perc alatt elvégezhető súlyos állapotú, intu-
bált betegnél is és csak minimális invazivitással jár.

RTG. Pulmonalis emboliában a radiológiai jelek 
gyakran szegényesek, kezdetben negatív is lehet a 
mellkas röntgenfelvétel eredménye. A tünetek nem 
specifikusak. Nagyobb tüdőartéria elzáródása ese-
tén megfigyelhető az érintett tüdőterület oligae-
miája és az ellenoldali pulmonalis artéria tágassága. 
Gyakori indirekt jel az azonos oldalon a rekesz 
magas állása, átvilágítással megfigyelhető reny-
hébb kitérése, mellkasi folyadék, a rekesz felett ate-
lectasias kötegek megjelenése.

Cor pulmonale esetén a jobb kamra tágulata lát-
ható. Pulmonalis infarctus ritkán jelentkezik a típu-
sosnak mondott háromszög alakban, gyakran pne-
umóniához hasonló szabálytalan infiltratív árnyék, 
néha kerekárnykék képében jelentkezik.

CT. A CT technika fejlődésével, az MDCT elterje-
désével és ezekhez kapcsolódóan a kontrasztanyag 

4.49. ábra. 
A. ARDs. Kéoldali diffúz, alveolaris infiltráció
B. ARDs CT-képe

A

B

4.50. ábra. 
A. Bal oldalon háromszög alakú infiltrátumok és a sinusban 
kevés mellkasi folyadék látható, jobb oldalon keskeny ate-
lectasias köteg, pulmonalis embolia jelei
B. A jobb oldali szélesebb hilus mellett oligaemia (vaso-
constrictio) látható a feltételezhető embolustól distalisan – 
Westermark jel

A

B
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A mediastinum betegségei 
A mediastinum elöl a sternum, hátul a gerincosz-
lop, kétoldalon a mediastinalis pleura által határolt 
tér, alulról a rekeszizom zárja le, felül a mellkasbe-
menet a határa.

A mediastinumot hagyományosan három részre 
osztják. Az elülső mediastinum a sternumtól a tra-
cheaig, illetve a szív hátsó faláig ér. A középső medi-
atinum a tracheatól a csigolyatestekig terjed, a nye-
lőcső és a légcső helyezkedik el benne. A hátsó 
mediastinum a costovertebralis recessusokból áll.

Mindhárom részt alsó és felső szintre osztják.
A mediastinumban a szív, a nagyerek, a nyelő-

cső, a légcső, a thymus, nyirokcsomók és idegek 
helyezkednek el. A mediastinumban különböző fej-
lődési rendellenességek, daganatos, fertőzéses, car-
diovascularis és traumás betegségek fordulnak elő 
és általában a mediastinum radiológiai vizsgálatok-
kal kimutatható kiszélesedését okozzák.  

Mellkas röntgenfelvételen a mediastinum kiszé-
lesedése gyakori radiológiai jel. Az egyes mediasti-
nalis térfoglalások jellemzően a mediastinum bizo-
nyos helyén jelentkeznek, ezért a lokalizációnak dif-
ferenciál diagnosztikai jelentősége van.

A CT és az MR vizsgálat a mediastinum kóros 
elváltozásainak kimutatására a megfelelő módszer.

Mediastinalis térfoglalások 

a)  elülső mediastinalis térfoglalások
· Thymus eredetű elváltozások 

A thymomás betegek nagyrésze autoimmun 
kórképekben, vagy myasthenia gravisban szenved.

Hagyományos mellkas vizsgálattal gyakran nem 
láthatók.

Megfelelő klinikum esetén CT-vel kell keresni a 
thymus eredetű daganatokat. A jóindulatú elválto-
zások tokkal rendelkeznek, az invazív jelleg, pleura-
lis metastais malignitásra utal.
· Teratomák és dermoid cysták

A zsírszövet kimutatása CT-vel, vagy MR-rel egy 
vegyes szerkezetű mediastinalis terimében diag-
nosztikus értékű, de hiánya nem zárja ki a teratoma 
lehetőségét.
· ectopias mellékpajzsmirigy adenoma

Jellemzően a thymus ágyban és paraoesopha-
gealisan helyezeknek el.

Az MR vizsgálat ezekben az esetekben nagyobb 
érzékenységű, zsírelnyomásos sTIR szekvenciát kell 
használni, ahol az adenoma magas jelintentenzitású.

· Véna cava superior tágulat.
· Aorta ascendens aneurysma.
· Chemodectoma.
· lymphoma.
· Pericardialis cysta vagy diverticulum.
· Pericardialis és szivtumor, sziv aneurysma.
· Morgani hernia.
· Mesenchymalis daganatok.

b) Középső mediastinalis térfoglalások
· Nyirokcsomó-megnagyobbodás

A leggyakoribb mediastinalis térfoglalás, melyet 
a nyirokrendszer primer betegsége, a lymphomák, 
vagy másodlagos, metastatikus betegsége (tüdő, 
emlő, vese, hererák), valamint a nem daganatos 
betegségek közül a tuberculosis, histoplasmosis, 
sarcoidosis és a pneumoconiosisok okoznak. A 
mediastinum lymphadenomegaia következtében 
sokszor igen jelentősen kiszélesedik. A hilusi nyirok-
csomók megnagyobbodása gyakran kíséri.

Kétoldali hilusi és mediastinalis nyirokcsomó 
megnagyobbodással a sarcoidosis és a lymphoma 
jár, féloldalival általában a tüdőtumor és a tubercu-
losis.

A nagyobb nyirokcsomók CT és MR vizsgálattal 
egyformán jól elkülöníthetők, de a megnagyobbo-
dás eredetére, daganatos, vagy reaktív gyulladásos 
voltára vonatkozóan nem informatívak. A vizsgála-
tok azért is fenntartással fogadhatók, mert normális 
nagyságú nyirokcsomóban is lehet metastasis.

Általánosan elfogadott, hogy a mediastinum-
ban kórosan megnagyobodottnak az a nyirokcso-
mó tartható, melynek kisebbik átmérője 1 cm felett 
van.

A nyirokcsomók meszesedhetnek, ez silicosisra, 
sarcoidosisra, régebbi granulomatosus betegségre 
jellemző.

A nyirokcsomóban necrosis tbc-nél, agresszív 
lymphománál, akut gyulladásnál fordulhat elő.
· Bronchogen cysta

fejlődési rendellenesség, gyakran előforduló 
elváltozás. Magasabb denzitásúak is lehetnek hyd-
roxiapatit tartalmuk miatt, de denzitásuk nem válto-
zik kontrasztanyag adása után. Nívót tartalmazhat.
· Pajzsmirigy-megnagyobbodás

A megnagyobbodott, mediastinumba terjedő, 
illetve ectopiás pajzsmirigy szövet jellemzően 
intenzíven veszi fel a jódos kontrasztanyagot. A 
megnagyobbodott mirigyállományban meszese-
dés, cysta, vagy kevésbé halmozó göb lehet.

Az adenomák és a tumorok CT és MR vizsgálat-
tal nem különíthetők el, biopsia szükséges.

perfúziós kép mellett embolizáció kizárható, továb-
bi vizsgálatra nincs szükség, még ez negatív CT 
vizsgálat esetén nem igaz. Perfúziós kiesést egyéb 
betegségek is okozhatnak, ezért a perfúziós vizsgá-
lat mellett a ventilációs scintigráfiás vizsgálatot is el 
kell végezni, vagy a mellkas röntgen vizsgálattal 
együtt kell értékelni az izotóp vizsgálat eredmé-
nyét. szegmentális, vagy nagyobb perfúziós kiesés 
normális ventilációs vizsgálat mellett pulmonalis 
emboliának felel meg.

Pulmonalis angiográfia. A legbiztosabb módszer a 
pulmonalis embolia kimutatásában, mely már kis telő-

dési defektusok, vagy elzáródások kimutatására is 
alkalmas. Invazív beavatkozás. A CT vizsgálat az utóbbi 
időben kiszorította az akut, masszív embolia diag-
nosztikájában. embolectomia előtt általában elvégzik.

MR. Az MR vizsgálat a CT-hez hasonlóan alkal-
mas a centrális embolusok direkt ábrázolására, sőt a 
multiplanaris leképezés pontosabb értékelést tesz 
lehetővé, a hilusi nyiokcsomók elkülönítése kevés-
bé jelent problémát. A vizsgálati idő hosszabb, a 
vizsgálat kivitelezhetősége a rossz általános állapo-
tú betegeknél korlátozott, mozgási műtermékek 
jobban zavarják, mint a CT vizsgálatot.  

4.51. ábra. 
Pulmonalis embolia
A. „lovagló” embolus a pulmonalis oszlásban
B. lebeny és szegment artériákban látható letődési kiesés, embolus mindkét oldalon
C. D. Multiplanaris képalkotás szegmentartériákban lévő embolusokról
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C

D
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Peripherias nyirokcsomó megnagyobbodás 
lymphoma mellett szól. Hyperparathyreosis ecto-
pias mellékpajzsmirigy adenomára utal.

A talált képalkotó diagnosztikai eredményeket, 
mint minden esetben, a mediastinalis térfoglalá-
soknál is mindig a klinikai képpel és a laboreredmé-
nyekkel együtt kell értékelni.

Képalkotó diagnosztika. RTG. A mediastinum 
képalkotásában a hagyományos kétirányú mellkas 
röntgenfelvétel szükség esetén átvilágítással kiegé-
szítve ma is alapvizsgálat. A felvételeken fel kell 
ismerni, hogy mediastinalis térfoglalásról van szó, 
az elváltozást lokalizálni kell, néhány esetben a fel-
tételezhető oka is megadható. Nehézséget jelent-
het annak elkülönítése, hogy centrális tüdődaganat 

terjedt-e a mediastinumba, vagy primeren medias-
tinalis folyamatról van-e szó. segíthet, hogy a tüdő-
daganatok a mediastinum kontúrjával általában 
hegyesszöget zárnak be, még a mediastinalis teri-
mék a kontúrral tompaszöget alkotnak.

Kettős kontrasztos nyelésvizsgálat már csak a 
nyelőcső betegségeinél indokolt. Az angiográfia 
háttérbe szorult, csak kivételesen, műtét előtt jön 
szóba. A hagyományos rétegvizsgálat ma már nem 
indokolt.

UH. A nyelőcső daganatok kiterjedésének, sta-
gingjének vizsgálatára a transoesophagealis UH 
vizsgálat kiválóan alkalmas, a fal rétegeinek, illetve a 
környező szövetek érintettsége minden egyéb kép-
alkotó módszernél pontosabban megítélhető a 
segítségével.

· Trachea tumor.
· ectopias mellékpajzsmirigy.
· Chemodectomia.
· N. vagus és phrenicus neuroma.
· Mesenchymalis tumor.
· Nyelőcső betegségek. Tumor, diverticulum, 

megaoesophagus.
· Aortaiv és a supraaorticus nagyerek aneurysmája.
· Véna azygos dilatacio.
· Hiatus hernia.
· Mediastinitis, abscessus, fibrosis.
· Haematoma.
· lipomatois.
· Pancreas pseudocysta.    

c)  Hátsó mediastinalis térfoglalások

· Neurogen tumorok
A hátsó mediastinalis terimék 60%-át képezik. 

lassan nőnek, CT-vel hypodenz, a kontrasztanya-
got kevéssé halmozó paravertebralis terimék, 
melyek meszet is tartalmazhatnak.

A szomszédos csontokat deformálják, de nem 
destruálják. Homokóraszerűen a foramenekbe, illet-
ve a gerinccsatornába terjedhetnek.

A foramentágulat hagyományos röntgenfelvé-
telen is felismerhető kellő alapossággal. Intraspinalis 
terjedésük MR-rel jobban meghatározható, mint 
CT-vel.
· Csontfolyamatok

Traumás, gyulladásos, daganatos, metastaticus 
elváltozások lehetnek. Hátfájással járnak.

A metastaticus folyamatot az MR korábban jelzi, 
mint a CT.
· Rekeszsérv. (Bochdalek)
· Meningocele.
· Neuroenterogen cysta.
· Chemodectoma.
· Mesenchymalis daganat.
· lymphoma.  
· Aorta aneurysma.
· Ductus thoracicus cysta.
· Haematoma
· extramedullaris haemopoesis.

Klinikum. A nem specifikus panaszok és tüne-
tek az elváltozás eredetétől, jellegétől, nagyságától 
függenek. Az esetek egy részében panaszmentes 
betegen mellékleletként derül ki a mediastinum 
kiszélesedése.

Vezető tünet a lappangva kezdődő retrosternalis 
fájdalom. A trachea és a főhörgők kompressziója 
fulladást, köhögést okoz. Vena cava superior synd-
romát okoz a véna cava jelentős kompressziója, 
vagy infiltrációja.

Ha nem primer nyelőcső folyamatról van szó, 
úgy dysphagia csak későn jelentkezik. A nervus 
phrenicus infiltrációja azonos oldali rekeszbénulást 
okoz.

A pleura érintettsége mellkasi, a pericardiumé 
pericardialis folyadékfelszaporodáshoz vezet azok-
nak megfelelő tüneteket okozva.

Nyirokkeringési akadály következménye intersti-
tialis pangás. A csontdestrukció és a pleuralis infilt-
ráció fájdalommal jár. A thymoma myastheni gra-
vist vagy autoimmun kórképeket okoz.

4.52. ábra. 
Mediastinalis térfoglalás
A. A bal oldalon a felső mediastinum kontúrját egy árnyék 
szélesíti ki
B. CT-vizsgálattal a terime az aortaív aneurysmájának bizo-
nyult, mely részlegesen bethrombotisalt
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4.53. ábra. 
Mediastinalis terimék
A. substernalisan terjedő, meszet is tartalmazó struma
B. Infiltratív jellegű elülső mediastinalis, thymus eredetű tumor
C. Retrocavalis és aortopulmonalis nyirokcsomó megnagyobbodás
D. Több kisebb nyirokcsomó látható lymphomás betegnél, akinek a axilláiban nagyobb nyirokcsomók vannak
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horax, atelectasia, ptx és a pulmonectomia utáni 
állapot.

A mediastinum bizonyos esetekben kóros moz-
gásokat is végezhet, ennek oka feszülő ptx, félolda-
li hyperinflatio – legtöbbször idegentest aspiráció 
következtében – és féloldali rekeszbénulás lehet.

A mediastinumban kóros levegő is lehet, ilyen-
kor ennek okát pontosan elemezni kell. ez lehet 
nyelőcsőben, megaoesophagusban, diverticulum-
ban, herniálódott gyomorban. 

Pneumomediastinum keletkezhet alveolaris 
rupturából akut asthmás roham, vagy pozitív nyo-
másos lélegeztetés során, tompa mellkasi sérülést 
követő nyelőcső, vagy tracheobronchialis ruptura 
következtében. Retroperitonealis bélperforatio 
(colon vagy nyombél) is okozhat pneumomediasti-
numot.

A pneumomediastinum gyakran együtt jár mély 
nyaki és mellkasfai emphysemával. A nem tumoros 
mediastinalis kiszélesedés oka is többféle lehet.

Akut mediastinitis 

súlyos állapot, a kezdeti diffúz beszűrődés multip-
lex abscessushoz vezethet. legtöbbször oesopha-
gus perforatio, vagy postoperativ infectio okozza. 
Ritkább a másodlagos ráterjedésől, retropharynge-
alis tályogból, tüdő, vagy abscedaló nyirokcsomó-
ból eredő gyulladás.

Klinikum. súlyos általános állapot, retrosternalis 
fájdalom, magas láz jellemzi.

Képalkotó diagnosztika. RTG. Mediastinum 
kiszélesedése, pneumomediastinum és egy, vagy 
kétoldali pleuralis folyadék kísérheti. Vizoldékony 
kontrasztanyaggal történő nyelésvizsgálattal az 
oesophagus perforatio kimutatható.

CT. A diffúz beszűrődés stádiumában is képes 
kimutatni a gyulladást, a későbbiekben a gázbubo-
rékok, folyadékgyülemek, abscessusok detektálha-
tók.

Krónikus mediastinitis 

Granuloatosus gyulladásos betegség, mely fibrosis-
hoz vezet. Tuberculosis, histoplasmosis, vagy isme-
retlen eredetű betegség okozhatja. Az idiopathias 
mediastinalis fibrosis esetén az autoimmun eredet 
is felmerül.

Klinikum. Kezdetben tünetszegény lehet. 
Később a fibrosis következtében véna cava superior 
syndroma, nyelőcső vagy légcső szűkület jelentkez-
het.

Képalkotó diagnosztika. CT. Mediastinalis nyi-
rokcsomó megnagyobboddás, tracheo-bronchialis 
és vascularis szükület detektálható.

A pajzsmirigy megnagyobbodások esetén az 
UH vizsgálat elvégzése szükséges, de a mélyen a 
mediastinumba terjedő struma UH-val már nem 
vizsgálható. scintigráfia végzésére is szükség lehet.

A mediastinum kiszélesedése esetén a légtartó 
tüdő helyett egy UH vizsgálatra alkalmas „ablak” 
keletkezik, melyen át a mediastinum, főleg az elülső 
mediasztinum és képletei UH vizsgálat számára 
hozzáférhetővé válnak.

CT. A legfontosabb vizsgálat. Amennyiben a 
mellkas röntgenfelvételen mediastinalis térfoglalás 
lehetősége felmerül, úgy a CT vizsgálatot el kell 
végezni. A hagyományos mellkas röntgenfelvételen 
a mediastinalis térfoglalások csak akkor ismerhetők 
fel, ha a kontúron előboltosulást okoznak. CT vizs-
gálattal a kontúron nem megjelenő elváltozások is 
ábrázolhatók. A CT-vel az elváltozások pontos loka-
lizációja, nagysága, kontúrja, struktúrája, denzitása, 
kontrasztanyag halmozása, legtöbb esetben az ere-
dete meghatározható.

A szöveti kontrasztfelbontás lehetővé teszi a 
zsírtartalmú daganatok és a kontrasztanyagot nem 
halmozó cysták (bronchogén vagy enterogén) 
diagnózisát.

A kontrasztanyagot különböző mértékben hal-
mozó lágyrészterimék a lokalizációjuk alapján osz-
tályozhatók. Az elváltozások jellegének meghatáro-
zásához malignitásra utaló jeleket kell keresni, ilye-
nek az infiltratív jelleg, elmosódott szél, a környező 
zsírszövet magasabb denzitása, beszűrtsége, a vizs-
gált régióban kimutatható metastasisok megléte.

A mediastinumban előforduló térfoglalások jel-
legüket tekintve lehetnek szolídak, cystosusak, tar-
talmazhatnak meszet, zsírszövetet, lehetnek vascu-
laris eredetűek és pseudoterimék.

MR. A CT vizsgálathoz hasonló információ tarta-
lommal rendelkező, néhány esetben többlet infor-
mációt is szolgáltató módszer, a CT vizsgálat kiegé-
szítésére szolgálhat. A coronalis és sagittalis síkban 
az  aortopulmonalis ablak, a subcarinalis tér, a mell-
kasbemenet és a rekesz régiója jobban megítélhe-
tő, bár ezek a MDCT-k izovoxeles képalkotásával, 
multiplanaris képmegjelenítésével már szintén 
megoldottak.

Általában a spinalis régiót, a nagyereket és a 
mellkasfalat érintő elváltozások esetén a tumorinvá-
zió megítélésében adhat segítséget.   

Kontrasztanyag adása nélkül is képes elkülöníte-
ni a vascularis strukturákat a lágyrészképletektől, 
ennek kontrasztanyag érzékeny betegnél van jelen-
tősége, ilyenkor javasolt a CT helyett elvégezni. A 
fibrosis és a maradvány, vagy recidív tumor elkülö-
nítésében is segíthet. Az MR vizsgálatot eGK vezér-
léssel, légzés visszatartásban, gyorsszekvenciákkal 
kell végezni.

Egyéb mediastinalis kórképek 

A mediastinum eltolódhat a középvonalból. ennek 
több oka lehet, a leggyakoribbak a scoliosis, fibrot-

4.54. ábra. 
A. Mediastinalis térfoglalás, nagy nyirokcsomó látható az 
MR felvételen 
B. Nyelőcső tumor fali infiltrációja és a környező nyirokcso-
mó megnagyobbodások

A

B

4.55. ábra. 
A. Tompa mellkasi sérülés trachearupturával, a mediasti-
numban levegő denzitással, mediastinalis epmphysemával. 
A nyíl a tracheasérülés helyét mutatja
B. Dissecalo aorta aneurysma szivárgó vérzéséből keletke-
zett mediastinalis haematoma okozta magasabb denzitás 
látható az artéria pulmonalis körül. A nyíl a levált és össze-
csapzódott intimát jelzi

A

B
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folyamat extra és intrathoracalis kiterjedése CT vizs-
gálattal pontosabban meghatározható, mint 
hagyományos radiológiai módszerekkel.

A csonttumorok közül a benignus osteochond-
romák, angiomák, chondromák, a rosszindulatúak 
közül az chondrosarcomák, osteosarcomák, a ewing 
sarcomák és idősebb korban a metasztázisok elő-
fordulása a leggyakoribb. A metasztázisok többsé-
ge felritkult szerkezetű góc formájában jelentkezik, 
lyticus jellegű, de prostata, emlő és tüdődaganatok 
esetén meszes gócok formájában, osteoplastikus 
metastasisként, vagy a két forma keveredésének 
képével járhatnak.

A lágyrésztumorok közül a leggyakoribb lipoma 
jellemző alacsony denzitása, illetve zsír jelintenzitás 
értéke alapján biztonsággal felismerhető. A többi 
lágyrészterime megjelenése kevésbe specifikus, az 
elmosódott szél, invazív jelleg, inhomogén kon-
tasztanyag halmozás általában a rosszindulatúság 
jele. A gyulladásos eredetű folyamatok gyakran 
nehezen különíthetők el a tumoroktól, ezek is lyti-
kus csontdenstrukcióval járhatnak. A tályogokra jel-
lemző a széli kontrasztanyag halmozás és a hypo-
denz centrum.

UH. Az UH alkalmas a felületes lágyrész elválto-
zások diagnosztikájára, de a csontrendszer megítél-
hetősége ezzel a módszerrel korlátozott.

MR. A tüdőcsúcsi és rekeszközeli elváltozások 
pontosabb megítéléséhez szükség lehet az MR 
nyújtotta multiplanaris képalkotáshoz, elsősorban a 
coronalis irányú leképezéshez. Az MR vizsgálattal a 
lágyrészek közötti jobb szöveti kontraszt ponto-
sabb anatómiai képalkotást nyújt és lehetőséget ad 
finomabb eltérések, például a plexus brachialis 
infiltrációjának kimutatására is pl. egy tüdő csúcsi 
lokalizációjú Pancoast tumor esetén. felszíni tekercs 
alkalmazásával a csontok és a lágyrészek kóros álla-
potai jobban vizsgálhatók.

Pleura 

a) Pleurális folyadék
Normál esetben csak 10-15 ml pleurális folyadék 
van jelen, ennél nagyobb mennyiségű folyadék 
kórfolyamatot jelez. A mellkasi folyadék lehet önálló 
tünet is, de gyakran egyéb radiológiai elváltozások 
kísérik. A folyadék lehet egy, vagy kétoldali, súlyos 
esetben több liter is lehet a mennyisége, ilyenkor a 
tüdőt komprimálja, a mediastinumot az ellenoldal 
felé dislocalja, a rekeszt lenyomja. A radiológiai 

diagnosztika célja pleuralis folyadék esetén annak 
elkülönítése egyéb kórformáktól, mint pleura callus, 
atelectasia, bronchopneumonia.

fontos a folyadék mobilizálhatóságának a meg-
határozása is. A folyadék kiváltó okának tisztázása a 
másik fontos cél. Keresni kell a lehetséges mellkasi, 
vagy hasi kórokok, mint a szívelégtelenség, pneu-
monia, tüdődaganat, hepaticus cirrhosis, pancreati-
tis jeleit. A végleges diagnózis felállításához szükség 
van a folyadék punkciója során nyert minta bioké-
miai, citológiai, illetve bakteriológiai elemzésére is.

A mellkasi folyadék lehet kardiológai eredetű, ez 
a leggyakoribb, ide tartozik a szívelégtelenség, pul-
monalis embolizácio, infarctus és a konstriktív peri-
carditis. ezen kívül gyulladásos, daganatos, iatro-

Mediastinalis haematoma 

leggyakrabban tompa mellkasi trauma okozta 
érsérülésből ered. spontán vérzés aorta aneurysma 
rupturából, tumoros folyamat okozta ér erosióból, 
vagy vérzékenységgel járó haematologiai beteg-
ségből származhat.

CT. A CT segítségével diagnosztizálható a vér-
zéshez vezető elváltozás, kimutatható a haemato-
ma, perivasalis kontasztanyag kilépés is megfigyel-
hető akut vérzésnél. Vérzés gyanújában célszerű 
CT-vel kezdeni a kivizsgálást. Az angiográfia szere-
pe a háttérbe szorult.

Mellkasfal, pleura, diaphragma 

A mellkasfal 
A mellkasfal kóros elváltozásainak több szempont-
ból is lehet jelentősége.

A mellkasfali kórfolyamatok megjelenhetnek a 
mellkas vizsgálata során és differenciáldiagnosztikai 
problémát jelenthetnek, el kell különíteni azokat a 
tüdő vagy a mediastinum elváltozásaitól. 
Másodsorban a mellkasi szervek betegségei érint-
hetik a mellkasfalat és annak morfológiai eltéréseit 
okozhatják.

A mellkasfal, a csontos mellkasváz radiológiai 
diagnosztikájának másik lényeges területét a trau-
matológiai kórképek képezik, ezekkel egy másik 
fejezet foglalkozik.

Képalkotó diagnosztika. RTG. A mellkas alakja 
már felhívhatja a figyelmünket bizonyos kórképek-
re, így pl. a hordó alakú mellkasváz emphysema 
jele, vagy a harang alakú mellkasváz osteomalatiára 
utal. A kyphosis, scoliosis nehezítik a diagnosztikát. 
A háti gerinc osteophytái mediastinalis, vagy intra-
pulmonalis gócokat utánozhatnak.

A pectus excavatumot a szívnagyság megítélé-
sekor kell figyelembe venni, de mediastinalis tér-
foglalás téves diagnózisát is eredményezheti.

A bordák fejlődési variációit, borda redukciókat, 
deformitásokat, fúzíókat,  elágazódásokat ugyan 
úgy figyelembe kell venni a tüdő vetületében lévő 
árnyékok elemzésénél, mint a bordaporc meszese-
déseket, törés utáni callusokat.

A bordaporc-meszesedések különösen alkalma-
sak tüdőárnyékok téves diagnózisának felállítására.

A mellkasváz, bordák és a gerinc, valamint a váll-
öv csontjainak kóros elváltozásai, mint a lyticus, 
vagy osteoblasticus csontmetasztázis, Paget-kór 
szintén elkülönítendők a tüdőben lévő elváltozá-
soktól.

A tüdődaganatok, mediastinalis tumorok dest-
ruálhatják a szomszédos bordákat, csigolyákat, ezek 
felismerése fontos lehet a stádiumbesorolás, műtéti 
indikáció felállítása, illetve a kezelés megválasztása 
során.

A törzsön lévő bőrelváltozások, fibromák, nevu-
sok, az emlőbimbók és néha az emlődaganatok 
okozhatnak diagnosztikai nehézséget, téves diag-
nózist, ezek kétirányú felvételen, átvilágítás során és 
a beteg fizikális vizsgálatával tisztázhatók.

CT. A mellkasfal érintettsége, csontszerkezeti 
eltérése, destrukciója, lágyrészeinek infiltrációja, a 

4.56. ábra. 
A. Myeloma multiplexes beteg borda destrukcióinak rönt-
gen- és 
B. CT felvétele

A

B

4.57. ábra. 
Mellkasfali infiltráció
A. CT-felvételen a felső lebenyi tumor mellkasfali infiltrációja 
a bordát, csigolyát destruálja, extrathoracalisan is terjed
B. MR-felvételen mellkasfali uinfiltráció, axillárisan nagyobb 
nyirokcsomó látható

A

B
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magas denzitása alapján identifikálható. Az empye-
ma és abscessus elkülönitése CT-vel könnyebb, 
megbízhatóbb. Az empyema a mellkasfallal tompa-
szöget zár be, az abscessus hegyesszöget. empyema 
esetén a szomszédos tüdő parenchyma jól elkülö-
nül, abscessusnál a határ elmosódott, a környezete 
beszűrt.

b) Pneumothorax (PTX)
PTX-ről akkor beszélünk, ha levegő kerül a pleura 
lemezei közé, ez leggyakrabban a pleuralis tér és a 
bronchoalveoalris tér kóros összeköttetése során, 
trauma, iatrogén ártalom következtében, vagy 
spontán ok miatt következik be. ez utóbbi legtöbb-
ször csúcsi subpleuralis bulla megrepedésének a 
következménye.

Klinikai képre a pleuralis jellegű mellkasi fájda-
lom, fulladás a jellemző.

RTG. A visceralis pleuralemez felismerhető, ettől 
a vonaltól perifériásan nem látható pulmonalis vas-
cularis struktúra. feszülő PTX esetén az azonos 
oldali tüdő kollabált, a mediastinum az ellenoldal 
felé dislocalt. egyidejűleg fennálló pleuralis folya-
dék és PTX határa vízszintes nívójú.

c) Pleuramegvastagodás
Haemothorax, szervülő izzadmányok, empyema, 
ismétlődő PTX-k, illetve benignus azbeszt-pleuritis 
következménye, ezek általában bazalisan, a cos-
tophrenicus szögletben találhatók, meszesedhet-
nek.

A csúcsi régióban tuberculosis okoz vaskos, 
árkádszerű fibrosus calust. fibrosus, meszesedő ple-
ura plakkok asbestosis esetén fordul elő. A kiterjedt, 
meszes fibrocallus mellkasi deformitást okoz.

A pleura daganatai lehetnek diffúzak és körülírtak. 
A diffúzak általában malignusak. ezek közé tartoznak 
a mesotheliomák, metastasisok és a lymphomák.

A körülírt elváltozások a legtöbbször jóindulatú-
ak. A fibrosus daganatok ritkák, általában jóindula-
túak.

A pleuralis lipoma is ritka, CT vizsgálat a zsírden-
zitás alapján diagnosztikus értékű.

A leggyakrabban a tüdőrákok és az emlőrákok 
okoznak pleurális áttétet. A tüdőrák stagingje függ 
a pleuralis érintettségől. T3 stádiumban a pleura 
lokálisan infiltrált, de operabilis, T4 stádiumban ple-
uralis metastasisok kialakulása miatt inoperábilis.

A lymphomák a betegség késői stádiumában 
gyakoribbak, subpleuralis nodularis, plakkszerű 
vagy infiltratív jellegű tumorterjedés, illetve mellka-
si folyadék utal rá.  

d) Mesothelioma
A mesothelioma ritka, rossz prognózisú betegség, 
melynek rizikója az azbettel foglalkozó munkások 
esetén nagy. A radiológiai diagnosztika célja az 
elváltozás kimutatásán túlmenően a CT vezérelt, 
vagy thoracoscopias biopszia helyének meghatáro-
zása.

A mellkas alsó feléből indul, a pleura mentén 
terejed, késői stádiumban a tüdő parenchymát, 
mellkasfalat, rekeszizmot infiltrálja. A pleuralis carci-
nomatosistól való elkülönítése nehézkes lehet.

gen, traumás eredetű lehet a folyadékgyülem és 
okozhatja mediastinalis, valamint subphrenicus 
elváltozás és rendszerbetegség is.
A pleuralis folyadék összetétele alapján többféle 
lehet.
· Transzudátum, ha fehérjetartalma alacsony, 

ennek leggyakoribb oka a balkamra elégtelen-
ség. ezen kívül cirrhozis, nephrosis syndroma, 
myxoedema okozhatja még.

· Exudatum, ha magasabb a fehérjetartalma és sej-
tes elemeket, tartalmaz. legyakoribb ok a parap-
neumonias folyadék, ha döntően lymphocytákat 
tartalmaz, akkor a tuberculotikus eredet valószí-
nűsíthető. Malignus betegségek is exudatummal 

járnak, daganatsejtnek nem feltétlenül kell lennie 
a punctatumban.

· Empyema akkor keletkezik, ha az exudatum 
befertőződik, letokolódik. A legtöbbször parap-
neumonias izzadmány előzi meg. A tüdőtályog-
tól kell elkülöníteni, mert kezelésük eltérő. Benne 
nívó lehet.

· Haemothorax, ha a folyadék vér, ennek oka trau-
ma, aorta ruptura, pleuralis tumor lehet.

· Chylothorax keletkezik a ductus thoracicus trau-
más, vagy daganatos eredetű fistula képződésé-
nél. Ilyenkor zsircseppeket, chylomicronokat tar-
talmaz. Az epés folyadék nagyon ritka. Traumás 
eredetű lehet.

Klinikum. Gyakran tünetmentes, járhat mellkasi 
fájdalommal, nagyobb mennyiség esetén fulladás-
sal. A légzési hang csökkent.

Képalkotó diagnosztika. RTG. A pleuralis folya-
dék kezdetben mobilis, ezért a testhelyzettől füg-
gően változhat a megjelenése. Kb. 100 ml folyadék 
az a mennyiség, mely kimutatható, álló helyzetben a 
hátsó sinusban jelenik meg először. 175 ml folyadék 
már a lateralis sinus lekerekítettségét okozza. fekvő 
helyzetben 500ml a kimutatható folyadékmennyi-
ség, ez a rekesz elmosódottságát okozza és az egész 
mellkasfél transzparencia csökkenését okozza. A 
pneumoniával és atelectasiával ellentétben a tüdő-
erek a transzparencia csökkenésen jól áttűnnek és 
levegőbronchogram sem látható. Oldalfekvő hely-
zetben, vízszintes sugáriránnyal vizsgálva a folyadék 
a mellkasfal és a tüdő között helyezkedik el, az inter-
lobalis résbe beterjed. eben a helyzeten mutatható 
ki a legkisebb mennyiségű folyadék. A visceralis és 
parietalis pleura adheziója befolyásolhatja a folya-
dék megjelenését. Atípusos megjelenési formái a 
folyadéknak az interlobalis és a subpulmonalis loka-
lizáció. ez utóbbi sokszor nagymennyiségű lehet, 
magas rekeszállással téveszthető össze, oldalfekvő 
helyzetben elfolyik. Bal oldalon a rekeszkontúr és a 
gyomorléghólyag távolságának kiszélesedése fel-
hívhatja a figyelmet rá.

UH. A mellkasi folyadékgyülemek UH-val jól vizs-
gálhatók, echomentesek, vagy belső echokat tartal-
mazhatnak. A subpulmonalis folyadék is jól eldiffe-
renciálható. A mellkaspunkció helye meghatározha-
tó. A mellkascsapolás eredménytelenségéhez veze-
tő folyadékon belüli fibrinkicsapódás, septum kimu-
tatható. Nehézséget jelenthet a mellkasfali lympho-
ma, neurogén tumor, mely echoszegény.

CT. A transudatum CT-vel sem különíthető el az 
exudatumtól, de az akut intrapleuralis vérzés a 

4.58. ábra. 
Mellkasi folyadékgyülemek
A. Mindkét oldalon dorsalisan folyadék van, mely a nagy 
szív, tág bal pitvar alapján kardialis eredetű lehet
B. Jobb oldalon pleuralis folyadékgyülem látható, mely a 
pleurán lévő körülírt plakkszerű megvastagodások alapján 
metastaticus eredetű lehet. Paracardialisan egy nagyobb 
nyirokcsomó is van

A

B

4.59. ábra. 
A. Bal oldalon meszes pleura callus van, mely miatt a mell-
kasfél retrahált, a rekesz magasabban áll
B. Bal oldalon a mellkasfal mentén körkörös tumoros infiltrá-
ció látható

A

B
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Rekeszbénulás általában másodlagos, n. phreni-
cus dysfunctio következménye, ennek leggyako-
ribb oka bronchus vagy nyelőcső daganatok okozta 
infiltráció. szívsebészeti műtétek következménye is 
lehet.

A rekeszsérveket a defektus helye alapján osztá-
lyozzuk:
· Bochdalek hernia ritka, congenitalis, a rekesz pos-

terolateralis részén van a defektus. Újszülött kor-
ban respiratoricus distress syndromához vezet-
het.

· Morgani hernia retrosternalisan látható a herniá-
lódott bélkacs vagy omentum. Jobboldalon 
10-szer gyakoribb.

· Hiatus hernia esetén a dilatált hiatus oesohpage-
uson keresztül a gyomor részlegesen a mellkas-
ba, a hátsó mediastinumba, vagy a bal mellkas-
félben látható.

Rekesz környéki gyulladásos folyamatok, a pul-
monalis embolia és a bordatörések is korlátozzák a 
rekesz mozgását.

Képalkotó diagnosztika. RTG. A vizsgálattal a 
magas rekeszállás megállapítható, a rekesz alatti tág 
gyomor, vagy bélszakasz kimutatható. Átvilágítással 
a rekesz paradox mozgása, a mediastinum elmoz-
dulása az ép oldal felé felismerhető. Basalisan gyak-
ran lapszerű atelectasia kíséri.

A rekeszkörnyéki gyulladásos folyamatok mel-
lett pleurális folyadék látható. subphrenicus abces-
susok esetén folyadéknivó is megfigyelhető az ese-
tek egy részében.

Rekeszsérvek esetén a herniálódott gyomor, 
vagy bélkacs levegőtartalma az adott lokalizáció-
ban felismerhető. A differenciálásban a kétirányú 
mellkas röntgenfelvétel segít. A hiatus herniák bari-
um itatásos vizsgálattal még jellegzetesebben 
kimutathatók.  

UH. A rekeszkupola jól látható, echodus ivként 
ábrázolódik, ez azonban a pleura, a rekesz és a peri-
toneum együttes reflexe. A rekeszkörnyéki gyulla-
dásos folyamatok, folyadékgyülemek UH-val jól 
megjeleníthetők. A Bochdalek sérv intrauterin vizs-
gálattal kimutatható.

CT. A rekesz és a rekesszárak CT-vel ábrázolhatók. 
lényeges régió a retrocruralis tér, melyet a rekesszá-
rak határolnak, dorsalisan a gerinc zárja le. zsírszövet 
tölti ki, melyben az aorta, a ductus thoracicus, a véna 
azygos és hemiazygos, a hátsó mediastinumot és a 
lumbalis regiót drenáló nyirokcsomók és az oesopha-

gus helyezkednek el. A mellkasi és hasi kórfolyamatok 
előszeretettel közlekednek ezen a természetes csator-
nán át a szomszéd üregbe. lymphomás betegnél 
ennek a régiónak az alapos vizsgálata is szükséges. A 
rekesz kontúrja segít elkülöníteni a mellkasi és hasi 
folyadékgyülemeket. Rekeszsérvek esetén a diagnó-
zis pontositható, Morgani sérv akkor is kimutatható, 
ha csak intraabdominalis zsirszövet herniálódott. A 
CT vizsgálat segíthet a nagy hiatus hernia és a rekesz-
ruptura elkülönítésében. A traumás rekeszsérvek 
nagy része baloldalon helyezkedik el, kimutathatók a 
mellüregben lévő zsigerek, de maga a defektus csak 
ritkán látható. 

Klinikum. Vezető tünet a mellkasi fájdalom, 
ezen kívül fulladás, köhögés, fogyás jellemzi. 
Mellkasi folyadék kíséri, mely gyakran véres.

Képalkotó diagnosztika. RTG. Pleuralis folya-
dék a kezdeti tünet, melyet pleura megvastagodás 
kísér. egyenletes, vagy lobulált pleura megvastago-
dás, ritkában a mellkasfal mentén elhelyezkedő 
lokális, perifériás góc jellemzi. Bordadestrukció, 
ellenoldali metasztatikus gócok és a szív megna-
gyobbodása is kísérheti, ez utóbbi pericardialis 
invázió jele.

CT. Az 1 cm-nél vastagabb, nodularis jellegű, a 
mediastinalis pleurát involváló, a tüdőt köpenysze-
rűen körülvevő pleura megvastagodás malignitásra 
jellemző. CT vizsgálattal jól vizsgálható a tüdő 
parenchyma, a mellkasfal és rekesz infiltrációja is.

lymphomák esetén a pleuralis manifesztáció 
kimutatásának a stádiumbeosztást befolyásoló 
jelentősége van, ezért erre fokozottan figyelni kell.

MR. A pleuralis érintettség kimutatásában érzé-
kenyebb módszer, mint a CT, ezért főleg lympho-
mák stagingje esetén célszerű elvégezni.

Differenciáldiagnózis. A benignus pleuralis 
tumoroktól (fibroma, angioma, chondroma), a pleu-
ralis metastasisoktól, perifériás tüdőtumoroktól, 
infiltrációktól kell elkülöníteni.

A rekesz 

A rekeszizom választja el a mellüreget a hasüregtől, 
bármelyik üreg kórfolyamata a rekesz dysfunctiojá-
hoz vezethet. Primer rekeszi kórkép ritka.

Kétoldali mély rekeszállást a status asthmaticus 
és emphysema okoz. féloldali mélyen álló rekesz-
hez vezet a tenziós PTX. Kétoldali magas rekeszállás 
abdominalis térfoglalásnál, hepatosplenomegalia-
nál, nagy ovarialis eredetű cystosus tumornál, asci-
tesnél, terhességnél fordul elő. féloldali magas 
rekeszállás intraabdominalis térfoglalásnál, subph-
renicus abscessusnál, pancreatitisnél, gyomor, vagy 
colon distensio esetén, tüdő volumen csökkenés, 
atelectasia, pleura megvastagodás, rekeszbénulás, 
n.phrenicus laesiónál fordul elő.

Körülírt előboltosulás rekeszsérv, a rekesz, a 
basalis pleura tumora, vagy rekesz alatti tumor, 
körülírt rekesz relaxatio esetén látható.

A rekesz alatti szabadlevegő, pneumoperitone-
um, üreges szerv perforatiója és subphrenicus abs-
cessus esetén figyelhető meg.

A subpulmonalis folyadék magas rekeszállást 
utánozhat.

4.60. ábra. 
A. A rekesz alatt szabadlevegő látható, mely a gyomor-bél-
rendszer perforációjára utal
B. A magasan álló rekesz alatt tág, meteorisztikus bélkacsok 
vannak
C. A rekesz UH-képe, a rekesz alatt és felett is szabad folya-
dék van

B

A

C 4.61. ábra. 
A. Rekeszsérv röntgen- és 
B. CT-felvétele

A

B
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Szív MRI-vizsgálat kivitelezése, 
tárgyi, személyi feltételei 

A készülék 

Optimálisan 1,5 T MRI-készülék, speciális phase 
array tekercsek, MR kompatibilis kontrasztanyag és 
gyógyszeradagoló injektorok, MR kompatibilis EKG, 
SPO2 és a vérnyomás-monitorozás kellékei.

Szinkronizáció a szívciklussal. EKG, VCG, Self-
gating. Az adatgyűjtés szoros szinkronban kell 
legyen a szívciklussal, melyre számos metódus ter-
jedt el a gyakorlatban. 

A szív ingerképző és -vezető tevékenységének 
legalapvetőbb regisztrálási módszere az elektro-
mos jelváltozások mérése (EKG). Fontos hangsú-
lyozni, hogy az EKG-monitor elektródák MR kompa-
tibilisek kell legyenek, mivel a hagymányos EKG-
elektródákon az MR-akvizíció során indukált áram 
égési sérülést okozhat. Az EKG-regisztrálás a mág-
nes belsejében akadályokba ütközik, így a szinkro-
nizációra alkalmas információt csak több elvezetés-
ből érkező jelek bonyolult kombinációjából lehet 
előállítani. A kapott görbe nem felel meg a diag-
nosztikus EKG feltételrendszerének, elsődleges 
célja, hogy a berendezés szemszögéből is jól elkü-
löníthető legyen az R-hullám. A zavarszűrés ellené-
re a gerjesztő impulzusok és a gradiensek mégis 
képesek megzavarni a készüléket. Még az aortában 
pulzáló vérmennyiség is ciklikus változásokat hoz a 
magnetizációban, melynek eredményeképpen sze-
rencsétlenül elhelyezett, egymástól távol levő 
elektródák esetén a T-hullám zavaróan megnőhet 
(magneto-hidrodinamikus effektus).

A jelek elvezetését könnyíti a vezeték nélküli 
adatátvitel használata (nem interferáló rádiofrek-
vencia, vagy optikai jelátvitel), mely szintén nem 
problémamentes az erős mágneses térben.

Újabban sikerült kihasználni a szív elektromos 
tevékenységének térbeli jellegét is. Ha a szív elekt-
romos állapotát két egymásra merőleges vonalban 
felhelyezett elektródákról figyeljük és egy koordiná-
ta rendszerben az x és y tengelyeken a szív által 

generált elekromos térerőben az x és y irányban is 
a feszültséget mérjük, akkor a szív működését egy 
vektor jelképezi, melyben a szívciklust egy folyama-
tos, önmagát ismétlő hurok-görbe jellemez. Ebben 
a koordinátarendszerben a szív depolarizációját és 
repolarizációját jellemző R- és T-hullámok a egy-
másra merőleges térbeli pontokban helyezkednek 
el. Így az MR-készülék EKG triggerelő egység műkö-
dése során a vektor térben a T- és R-hullámok jól 
elkülöníthetők, az R-hullám-detektálás precizitása 
jelentősen fokozható.

Még újabban azt is sikerült kimutatni, hogy a 
szívciklus különböző fázisaiból elvezetett szignál 
periodikus ingadozást mutat. Lehetőség lesz olyan 
mozgó felvételek készítésére, melyek a hagyomá-
nyostól csak egy olyan kis plusz gradiens kitéréssel 
térnek el, mely az echo időt nem nyújtja meg szá-
mottevően, viszont a beérkező jelek felhasználásá-
val a szívciklus megfelelően nyomon követhető 
(„self gating”). Annak ellenére, hogy az R-hullám 
detektálásánál pontatlanabb a módszer, már gyer-
mekek vizsgálata során is sikerről számoltak be. A 
navigátor és a self-gating kombinációjával lehető-
ség nyílik a beteg EKG-elektróda és légzőöv haszná-
lata nélküli vizsgálatára és az előkészítési idő rövidí-
tésére.

Tekercsek. A tekercsek olyan rezgőkörök, 
melyek az adott térerejű mágneshez igazított ele-
meik révén gerjesztést képesek előidézni, vagy 
nagy érzékenységgel tudják felfogni a kibocsátott 
jeleket. Egyszerű hasonlattal élve azt lehet monda-
ni, hogy jobb antennával jobb lesz a tévéadás. 
Mivel a jel–zaj arány a tekercs geometriájától füg-
gően annak közvetlen közelében jelentősebben 
nagyobb (akár 5- vagy többszörös a testtekercshez 
viszonyítva), ezért a finom képalkotáshoz – így a 
cardiovascularis MR-diagnosztikához is – célszerű 
felületi tekercset használni. Phased-array tekercsek 
használatával az adatgyűjtés sebessége kis jel–zaj 
áldozat mellett többszörösére fokozható, melyről 
szintén szó lesz.

A phased-array tekercsek több elemből állnak. 
Régebben csak azon tulajdonságuk miatt volt cél-
szerű alkalmazni őket, hogy a szükségtelen elemek 

5. A szív képalkotó diagnosztikája
SIMOR TAMáS, TóTH ATTILA
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A szív globális és regionális funkciójának 
vizsgálata

Cine gradiens echo. A cine gradiens echo MRI, 
„white blood” technika (T2* súlyozott image) elő-
nye, hogy egy szívciklus alatt egy szeleten belül 
folyamatosan, egymás után készít felvételeket, 
amelyeknek jó a szívcikluson belüli idő felbontóké-
pessége (40–50 ms), melynek eredményeképp a 
szív mozgásában jól vizsgálható és az endo-, vala-
mint epicardiális határ kiválóan megítélhető. A nor-
mál véráramlás magas szignálintenzitással jelentke-
zik (fehér), a turbulens áramlás spin defázisolódást 

okoz, amely szignálvesztéshez vezet, így a technika 
alkalmas lehet regurgitációk és stenosisok kvalitatív 
lokalizálására. Légzésszünetben készített cine MRI 
technikák szegmentált K-tér metódus felhasználá-
sával több szelet, több szívciklus fázis képalkotást 
tesz lehetővé, mellyel a mozgó szív egésze vizsgál-
ható. A szükséges akvizíciós idő a beteg szívfrek-
venciájától és a szív méretétől függően 5–8 perc (1 
szelet 15–25 másodperc, 8 mm szeletvastagsággal 
8–14 szelet). Az akvizíció hátránya az, hogy a vég-
diastole 100–140 ms időablakában a prospektív 
triggerelés szükségessége miatt nem gyűjt image-
ket.

kikapcsolásával lehetőség nyílt a távoli szövetekből 
származó felesleges jelek csökkentésére és ezzel a 
képminőség javítására, illetve a mérés gyorsítására.

Újabban azonban több haladó technika a teker-
csek elemeinek kombinálásával gyorsítja sokszoro-
sára a méréseket.

A speciálisan szívvizsgálatokhoz készült teker-
csek régebben egy elülső és egy hátulsó elemből 
álltak. A hátsó elem kikapcsolásával behajtogatódás 
nélkül lehetett csökkenteni a FOV-ot, míg a mellkas-
falhoz közelfekvő szívből származó jeleket a mellső 
elem jól felfogta.

Az újabban készült szívtekercsek, illetve az álta-
lános célú torzó tekercsek 4-5 elemből állnak, de az 
újabb készülékekkel már elérhetőek 8, 16, 32 és a 
jövőben akár 128 elemű tekercsek is. Minél több 
elemű egy tekercs, annál homogénebb jelviszo-
nyokat képes közvetíteni. Az elemek számának 
emelkedésével alkalom nyílik olyan elemkombiná-
ciók kialakítására, melyek mindegyike a teljes vizs-
gálati térfogatot egyformán nagy érzékenységgel 
fedi le, és így a haladó technikák használata mellett 
tapasztalható jel–zaj arány csökkenés mértéke 
minimalizálható.

Paralell imaging. Párhuzamos adatgyűjtéssel 
(Paralell Acquisition Techniques – PAT) a mérési idő 
töredékére csökkenthető, optimális esetben jelen-
tős jel–zaj (arány) áldozat nélkül.

Fázis irányú alul-mintavételezésnél a behajtoga-
tódás jelensége miatt a kép szélein egymásra vetül 
két ellentétes oldalról származó információ. Ha a 
FOV a felére csökken fázis irányban, akkor a mérés 
pont kétszer olyan gyors lesz. Ugyanakkor a behaj-
togatódás akkora lesz, hogy középen éppen „össze-
ér”, tehát minden képpont intenzitását a vizsgált 
tárgy két részéből származó jel határoz meg. És itt 
jön képbe a több elemből álló tekercs. A cél ugyan-
is, hogy a kép közepére vetülő szélét leválasszuk. Ha 
ismert az, hogy a kép egy adott területén észlelt jel-
adáshoz milyen arányban járul hozzá a vizsgált tér-
fogat két térrészéből származó jel, akkor reprodu-
kálható az eredeti kép. Amennyiben ismerjük a felü-
leti tekercsek elemeinek érzékenységét, akkor az 
arány meghatározható. A szenzitivitástérképet vagy 
külön méréssel kell elkészíteni, vagy a vizsgálattal 
egy időben gyűjti be a készülék a szükséges adato-
kat, számolva a kissé hosszabb mérési idővel. A 
SENSE és az ASSET technikák alapját az imént ismer-
tetett eljárás képezi. A mechanizmus a tér mindhá-
rom irányában, kombinálva alkalmazható.

Az iméntihez hasonló trükkök a K-térben is kivi-
telezhetők. A SMASH technológia ezzel manipulál. 

A GRAPPA a kétféle metódus ötvözésének eredmé-
nye.

A szívciklus periodicitását kihasználva mozgóké-
pek estén a k-t térben is végezhető párhuzamos 
mérés. Az egyes tekercs elemekből származó szig-
nálok mind részt vesznek az átfedő k-t tér kialakítá-
sában, ahonnan megfelelő algoritmusokkal az ada-
tok kalkulálhatók. A technika akár ötszörösére is 
gyorsíthatja a mozgó akvizíciókat.

Szív MRI akvizíció programjai 

Tájékozódó nézetek

A bal és jobb kamra globális és regionális funkcióját 
jelző paraméterek megítélése a bal kamra orientáci-
ójához igazított sorozatfelvételekkel történik. 
Légzés szünetben „single shot” technikát, vagy ha 
elérhető, akkor „real-time” technikát alkalmazzunk a 
tájékozodó (scout images) felvételek következő 
lépéseinél: a lefuttatott coronalis felvételeken ter-
vezzük meg a bal kamra közepső részén áthaladó 
transversalis szeleteket (5.1. ábra). A bal kamra közép-
ső részén áthaladó transversalis szeleteket használ-
juk a bal kamra parasagittális írányultságának beál-
lítására, azaz a mitralis billentyűn és a csúcson átha-
ladó szeletet állítunk be (5.2. ábra). Erre a hosszten-
gelyi felvételre merőleges síkban (5.3. ábra) több 
szeletes ún. rövid tengelyű felvételeket készítünk 
(5.4. ábra). 

Ezeken végezzük a légzésszünetben végzett 
cine MRI technikák finom pozícionálását.

 5.1. ábra. 
Coronális tájékozódó szelet. A lefuttatott felvételeken ter-
vezzük meg a bal kamra közepső részén áthaladó axiális 
(transversalis) szeleteket

 

5.4. ábra. 
Erre a fals négy üregű felvé-
telre merőleges a basison és 
a szív csúcson átmenő  több 
szeletes rövid tengelyű fel-
vételeket készítünk. E felvé-
teleken végezzük a légzés 
szünetben végzett cine MRI 
technikák finom pozicioná-
lását

5.2. ábra. 
A bal kamra középső részén 
áthaladó transversalis szelet, 
ezen a mitralis billentyűn és 
a csúcson áthaladó orientá-
ciót állítunk be. Két üregű 
(bal kamra, bal pitvar) felvé-
telt kapunk

5.3. ábra. 
A két üregű felvételremerő-
leges síkot állítva kapjuk az 
un. fals négy üregű felvételt
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Típusos image paraméterek

 6–8 mm szeletvastagság
 szeletek között 4–2–0 mm távolság
 temporalis resolutio (időbeli felbontás): < 50 

msec
 térbeli felbontás 2–3 mm volumenmérésnél, 1–2 

mm falvastagodás mérésénél

A szív morfológia vizsgálata 

A „dark blood” imaging technika. Kettős inverziós 
recovery (kettős IR) szekvencia: egy a szeletre nem 
szelektív és egy a szeletre szelektív 180 fokos radio-

frekvenciás pulzus után, relatíve rövid visszatérési 
időt követően szegmentált K space turbo fast spin 
echo gyűjtés kinullázott vér szignált és T1 súlyozott 
imaget eredményez. Így strukturális információ 
nyerhető a szívizom, a billentyűk, a pericardium, az 
epi- és pericardiális szövetek milyenségéről, morfo-
lógiájáról. Ezt a pulzusszekvenciát a többszeletes, 
egy szívciklus fázis vizsgálatban használjuk, az 
image gyűjtés a szívciklus diasztole fázisában törté-
nik. Egy szelet akvizíciós ideje 10–20 másodperc.

A „dark blood” imaging technika speciális formája 
a hármas inverziós recovery után szegmentált K space 
turbo fast spin echo akvizíció. A harmadik 180 fokos 
pulzus után a 150 msec várakozási időt követően a 
lipid szignálok közel nulla körül vannak, az image T2* 
súlyozott. Az esetleges szívizom lipid infiltrációk 
helyén az izomszövet szignáljai alacsonyak. A T2 
súlyozottság miatt a nem mozgó folyadékok (pericar-
diális folyadék, cysták) jól differenciálhatók. Ezt a pul-
zusszekvenciát a kettős IR-hoz hasonlóan többszele-
tes, egy szívciklus fázis vizsgálatban használjuk, az 
image gyűjtés a diasztole fázisában történik. 

A szív perfúzió vizsgálata 

Az MR perfúziós vizsgálat 6 fázisa:
1.  Beteg elhelyezés (monitorozás, adekvát EKG trig-

ger)
2.  A szív hossz és rövid tengely lokalizálása (perfú-

ziós szekvencia tesztelés)
3.  Adenosin adagolás standard adagban (0,14 mg/

kg/perc intravénásan)
4. First pass perfúziós image gyűjtés légzésvissza-

tartásban (kontrasztanyagbeadás 8 ml/másod-
perc ütemben 0,075 mmol/kg adaggal). 
Opcionálisan a stressz perfúzió után, az első 
kontrasztanyag-kiürülést megvárva, minimálisan 
10 múlva nyugalmi perfúziós vizsgálat (ismételt 

 Steady state free precession cine. Bal és jobb 
kamra strukturális és funkcionális megítélésére 
az új MR-készülékeken alkalmazott „white 
blood” imaging technika a steady state free pre-
cession (SSFP) akvizíció. Az image minőség bizo-
nyítottan jobb, mint a régebbi gradiens echo 
cine technika esetén. SSFP technikával jobb a 
szöveti képminőség (az image T2*/T1 súlyozott), 
mint FLASH technikával, de csökken a billentyű 
felépítésének megítélhetősége, főleg bicuspida-
lis billentyűk esetén. Az egész szívről sok szelet, 
sok fázis (10–40 ms) készített felvételeket rövi-
debb idő alatt és jobb képminőségben kapjuk. 
Az egész szív rövid tengely vizsgálatához szüksé-
ges akvizíciós idő a beteg szívfrekvenciájától és a 
szív méretétől függően 4–6 perc (1 szelet 8–12 
másodperc, 8 mm szeletvastagsággal 8–14 sze-
let). Az akvizíció a szívciklus minden fázisában 
gyűjt, azaz mind a végdiastole, mind a végsysto-
le fázisa nagy pontossággal ítélhető meg. 

Standard felvételi síkok 
 A négyüregű felvétel (echocardiográfia során stan-

dard vizsgálati sík): a hossztengelyi nézeteket a 
„scout” rövidtengelyeken állítjuk be. A bal kamra 

középső részét ábrázoló rövidtengely felvételen 
a középpontra és a jobb kamra szabadfalának és 
a rekesz felé eső falának a találkozásánál lévő 
pontot összekötő merőleges síkban állítjuk be a 
szeletet úgy, hogy az a csúcsi rövidtengely felvé-
tel középpontján haladjon át (5.5. ábra).

 A kétüregű felvétel: a bal kamra középső részét 
ábrázoló rövidtengely felvételen a középponton, 
és az anterior és az inferior falra merőlegesen 
haladó szeletet állítunk be. Ez szinte minden 
esetben egy verticalis metszet, ezért majdnem 
identikus a nuclearis képalkotásban használt ver-
ticalis hossztengely irányával (VLA) (5.6. ábra).

 Bal kamra kiáramlási pálya (háromüregű felvétel): 
basalis rövidtengely felvételen az aorta és a mit-
ralis billentyűk közepére állítjuk (5.7. ábra).

 Rövid tengely nézet: a síkot a bal kamra hosszten-
gelyére (a mitralis billentyűt és a csúcsot össze-
kötő egyenes) merőlegesen állítjuk be a négy és 
a kétüregű cine felvételeken. A bal kamra 3D 
képét úgy kapjuk meg, hogy folyamatos, egymás 
utáni akvizíciókkal végig szeleteljük a bal kamrát 
a mitralis billentyűtől a csúcsig (5.8. ábra).

5.5. ábra. 
A bal kamra középső részét 
ábrázoló rövidtengely felvé-
telen a középpontra és a 
jobb kamra szabadfalának és 
a rekesz felé eső falának a 
találkozásánál lévő pontra 
állítjuk be a szeletet, a négy 
üregű movie felvétel kapjuk 
meg

5.6. ábra. 
Az előző rövidtengely-felvé-
telen a középponton és az 
anterior és az inferior falra 
merőlegesen haladó szele-
tet állítunk be, a kétüregű 
felvételt kapjuk

 

5.7. ábra. 
A basalis rövidtengely felvé-
telen az aorta és a mitralis 
billentyűk közepére orientál-
juk a háromüregű (aortás) 
képet

 
5.8. ábra. 
A bal kamra hossztengelyére merőleges rövid tengely szele-
tek a mitralis billentyűtől a csúcsig, folyamatos egymás utáni 
szeleteléssel
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shot IR-TFL null Pre, Single shot IR-TFL null Post) 
technikával összehasonlítva jelentős képminőség 
javulás bizonyítható (17). Bizonyított továbbá, hogy 
a SEG IR-TFL akvizíciós technika különíti el legjob-
ban a késői típusú kontrasztanyag halmozást, azaz 
magas MRI szignál intenzitást (kontrasztanyag hal-
mozást) mutató és nem mutató szívizom területe-
ket. Ezzel a technikával érhető el továbbá a legna-
gyobb kontraszt / zaj (contrast to noise ratio – CNR) 
arány is. 

Az EKG R hullámát követően egy késleltetési 
periódust, az un. „trigger delay-t” alkalmazzunk, 
ezzel biztosítjuk, hogy a kép akvizició biztosan a 
szívciklus diasztolés fázisában történjen, ugyanis 
így lesz a szívmozgásából adódó műtermék a leg-
kisebb (5.9. ábra). Az akvizíció egy nem szelektív 
180 -̊os preraráló, T1 súlyozást növelő inverziós pul-
zussal kezdődik. A 180 -̊os preraráló pulzust köve-
tően egy visszatérési idő (TI) következik, ami az 
inverziós pulzustól az image gyűjtés akvizíciós K-tér 
vonalak közepéig tart. A TI-t úgy kell megválasztani, 
hogy a normál myocardium szignál közel legyen a 
nullához, így ezek a régiók az MRI felvételen sötétek 
lesznek. Az infarctusos myocardium szignál intenzi-
tás viszont emelkedett lesz, mivel kontrasztanyag 
adása után az infarctusos szövet sajátosságai miatt 
a kontrasztanyag tovább van jelen, mint a normál 
szövetben és ennek következtében az infarctusos 
szövet T1 értéke rövidebb, mint a nem infarctusos 
szöveté. 

Fontos felismerni, hogy az új MR technika nem 
megfelelő használata téves diagnózisokhoz vezet. 
A két lényeges pontot kell átgondolni: 
1)  kontrasztanyag adása után mennyi idővel készít-

sük a felvételeket, 
2)  a megfelelő TI-t (visszatértési időt) válasszuk 

meg. 

Amennyiben 5 percen belül készítjük az image-
ket, akkor a normál szövet szignál intenzitása még 
magas és az infarctusos terület kontrasztanyag fel-
vétele még nem kielégítő. 30 perc után viszont 
jelentős kontrasztanyag kimosás miatt a felvétele-
ken a jel/zaj viszony jelentősen lecsökken. Tehát a 
felvételeket kontrasztanyag adás (0.2 mmol/kg) 
után optimálisan 15 és 20 perc között készítjük. 
(5.10. ábra).

A kontraszanyag adását követően minél később 
készítjük a felvételeket, annál hosszabb inverziós 
időt kell válasszunk, hogy a normal myocardium 
szignál még nulla maradjon. A kontraszt kialakulás 
mechanizmában nem arról van szó, hogy az infarc-
tusos szövetnek mindig ugyanannyi és rövid a T1 
értéke, hanem arról, kogy kontrasztanyag adását 
követően 10 perc után az infarctusos szövet relatív 
T1 értéke mindig rövidebb, mint a nem infarctusos 

kontrasztanyagbeadás 8 ml/másodperc ütem-
ben 0,075 mmol/kg adaggal).

5.  Adatfeldolgozás
6.  Leletezés, dokumentálás

Perfúziós MRI elvárások 
1.  Magas időbeli felbontású adatgyűjtés (szívüté-

senként 2-3 image, ami lehetővé teszi, hogy 1 
vagy két szívütés alatt a teljes szívről perfúziós 
imageket kapjunk) kell a jó jel intenzitás–idő 
görbe analízishez.

2.  Magas térbeli felbontású adatgyűjtés annak 
érdekében, hogy transzmurális perfúziós különb-
ségekről is kapjunk információt. 

3.  A betegség kiterjedtségének megítélésére adek-
vát módon vizsgáljuk lehetőleg az egész szívet.

4.  Kontrasztanyagtípus és -adagolás optimális 
megválasztása.

Mindezen feltételek olyan körülmények között 
kell teljesüljenek, amikor hyperaemia van és a szív-
ritmus szapora. Ily módon tehát csak a rendkívül 
gyors akvizíciós technikákkal kaphatunk minőségi 
információt. 

Perfúziós MRI akvizíciók. A vizsgálathoz nagy idő-, 
térbeli felbontású adatgyűjtés szükséges a jó jelin-
tenzitás–idő görbéhez és a transzmurális perfúziós 
különbségek értékeléséhez, hyperaemia és ennek 
következtében emelkedett szívfrekvencia mellett. 
A fentieknek csak a következő gyors pulzusszekven-
ciák felelnek meg:
1.  Turbo-flash (fast low angle shot) szekvenciák: 

ebben a pulzusszekvenciában minden k-vonal-
ban az adatgyűjtést egy rádiófrekvenciás ger-
jesztés előz meg, ami 350–450 msec kiolvasási 
időtartamot eredményez, (utóbbi időablak a 
fázis kódolás lépésszámatól és a TR-től (általában 
5–9 msec) (1-8) függ) 

2.  Echo-planar vagy hybrid echo-planar pulzus szek-
venciák: ebben a pulzusszekvenciában egyetlen 
rádiófrekvenciás gerjesztést követően egyszere 
több k-vonalban történik az adatgyűjtés (9-11), 
így a TR k-vonalanként 2 msec alá csökken. 

3. Magnetizáció preparáció T1 rövidülést indukáló 
kontrasztanyaggal végzett vizsgálatnál: 

Inverziós visszatérés akvizíciós szekvencia 
(inversion recovery – IR). Az image gyűjtést meg-
előzően a mágnesesség preparációja során 180 -̊os 
inverziós pulzust alkalmazunk, mellyel erősen T1 
súlyozott akvizíciót kapunk. Ezzel a technikával a 
180 -̊os inverziós pulzust követő visszatérési időt 

úgy állítják be, hogy a normal myocardium jel 
intenzitása nulla körül legyen, mely általában 300–
400 msec közötti (1-8, 12). Ha ezt a preparációs 
sémát turbo-FLASH kiolvasással kombináljuk, akkor 
a teljes adatgyűjtés időablaka 650–750 msec szele-
tenként. 

Szaturációs visszatérés akvizíciós szekven-
cia (saturation recovery – SR). A szaturációs reco-
very technika esetén a kiolvasást egy 90 -̊os szatu-
rációs pulzus előzi meg, így a technika nem érzé-
keny a szívfrekvencia változásaira (11, 13, 14). Ha 90 -̊
os szaturációs pulzus után 120 msec-os rövid vissza-
térési időt és gyors hybrid-echo planar kiolvasást 
alkalmazunk, akkor az egész adatgyűjtés időablaka 
szeletenként 240 msec-ra rövidül (11, 14), ami szívcik-
lusonként többszeletes adatgyűjtést tesz lehetővé 
magas mintavételi aránnyal, így 1-2 szívütés alatt 
akár az egész szívről kapunk imageket (11). A szatu-
rációs visszatérési időt további rövidítésekor alacso-
nyabb szaturációs pulzus szöget (45–60o) kell alkal-
mazni (11, 15). Utóbbi viszont csökkenti az elérhető 
szignál dinamikus nagyságát (11). Az új MRI-
készülékeknél rutinszerüen szívciklusonként három 
szelet gyűjtése zajlik, azaz a szív basalis, középső és 
csúcsi harmadában (lásd később a 16 szegmentu-
mos modell) a szívizom véráramlásától függő kont-
rasztanyag felvétel kinetikája – akár gyógyszeres 
stressz (adenozin, vagy dipiridamol, vagy dobuta-
min) alatt is ütésről ütésre monitorozható, azaz 
nagy felbontóképességgel vizualizálható a coroná-
ria keringés függő szívizom szegmentumokon 
belüli perfúziós zavarok.

A szív életképesség-vizsgálata 

Az EKG kapuzott spin echo bevezetése után a kép-
alkotás a kezdetekhez képest sokat fejlődött. Ezek 
közül az egyik legjelentősebb a szegmentált K-tér 
használatának bevezetése volt (16). Utóbbi során 
szívciklusonként nem egy K-tér vonal, hanem min-
den egyes szívciklus alatt több K-tér vonal nyerhető. 
Ez a képalkotás idejének csökkenéséhez vezetett, 
az egész felvételt egy légzés szünetben el lehetet 
készíteni, így a légzésből adódó műtermék a továb-
biakban nem rontotta a kép minőséget. Másrészről 
amennyiben az image akvizició előtt magnetizáció 
preparáló inverziós pulzust alkalmazunk, akkor a fel-
vételeken megnő a T1 súlyozás mértéke. A szeg-
mentált inverziós felépülésű szekvenciát (SEG 
IR-TFL) alakalmazását kilenc másik (T2 TSE, T2 STIR, 
T1 SE, T1 TSE, T1 IR TSE, MD Flash, True FISP, Single 

5.9. ábra. 
Viabilitásvizsgálat akvizíciós idődiagramja 

5.10. ábra. 
Cine gradient echo, rövid-
tengely beállítás, aorta 
regurgitáció. A bal és jobb 
coronariás billentyű össze-
növés (sárga nyíl) miatt 
bicuspidális aorta bilentyű, 
rajta jelentős – a mitralis 
mellső vitorlára fújó – cent-
ralis diastolés jet (piros nyíl).
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Nem kontrasztos MRA technikák. Nem kellett 
sokáig várni arra sem, hogy az érképletek ábrázolá-
sa céljából olyan szekvenciákat hozzanak létre, 
amelyekkel natívan is remek leképezés érhető el 
egy érszakaszról.

TOF. Fentebb már említésre került az inflow 
enhancement jelenség. A Time Of Flight (TOF) 
szekvenciák ezt próbálják minél hatékonyabban 
kihasználni. A szeletbe áramló vérmennyiség szol-
gáltatja a legtöbb jelet (inflow angiography). A sze-
let síkjában áramló érpálya nem ábrázolódik kellő-
képpen. A TOF technika a lassú véráramlású erek-
ben nem olyan hatékony a kisebb mértékű inflow 
enhancement miatt. A kifejezetten ingadozó áram-
lást mutató verőerek leképezésénél csíkosan ábrá-
zolódó (streak-like) lument ábrázolódhat. Ennek 
kiküszöbölése EKG szinkronizált méréssel lehetsé-
ges, amely ugyanakkor a mérési időt megnyújtja.

Gyakorlati megfontolások TOF technika alkalma-
zásához. A vér-szövet kontraszt maximalizálása 
érdekében két opciót mindenképpen be kell kap-
csolni jó képminőség eléréséhez. A magnetizáció 
átadás (MTC – Magnetization Transfer Contrast) a 
háttérben látható lágyszövetek jeladását csökkenti, 
ilyen módon az áramló vér jobb kontraszttal jelenik 
meg a felvételeken. 3D mérés esetén a volumen-
ben áramló vér fokozatosan telítődhet: ilyenkor a 
3D térfogat két széle között a jeladás egyenletesen 
csökkenő mértékű. A kiküszöbölés egyik lehetséges 
módja a 3D térfogat több kisebb, a szélein átfedő 
térfogatra bontása (multi-chunk 3D). Másik megol-
dás az időben és térben változó mértékű gerjesztés 
használata. Az opció neve gyártónként eltérő. Az 
MR készülékkel szállított TOF szekvenciákban a 
megfelelő opciók be vannak kapcsolva. A fentiekre 
elsősorban saját TOF mérés tervezésekor kell figyel-
met fordítani.

Phase contrast. Eltérő erősségű mágneses térben 
elhelyezkedő protonok nem egyformán precesszál-
nak: fázis különbség alakul ki közöttük. A protonok 
mágnesezettségének fázisát a mérés során változó 
mágneses gradiensek megváltoztatják. Megfelelően 
kialakított gradiens mintázat használata esetén az 
álló szövetekben a gradiens változások kioltják egy-
más hatását, ezért csak a mérés során mozgó pro-
tonok esetén alakul ki az elmozdulással arányos 
fázisváltozás. Az ilyen szekvenciák tehát áramlás 
érzékenyek (flow sensitive) lesznek. A mérés terve-
zésekor meg kell határozni, hogy milyen irányban 
történő áramlásra legyen érzékeny a szekvencia. 3D 
mérés során több irány eredményét tudják kombi-
nálni az MR berendezések.

	 Speciális bipolaris gradiensek alkalmazásával 
nem csak a statikus képletek, hanem az egyenle-
tesen mozgást végző szövetek fázisát megvál-
toztató gradiensek is kompenzálhatók. Az ilyen 
mérés eredménye egy áramlásra nem érzékeny 
(flow insensitive) kép lesz. Ez a metódus az alapja 
az áramlás kompenzációnak (flow compensati-
on), amely a modern MR berendezéseken bekap-
csolható. Ilyen opció aktiválásakor a kompenzá-
ció irányát meg kell adnunk.

	 Egy áramlás érzékeny és egy kompenzált szek-
vencia – vagy két ellentétes irányban érzékenyí-
tett sorozat – fázis képének a különbsége egy 
olyan felvételt eredményez, amelyen a jelintenzi-
tás a mozgás sebességével arányos. Dedikált 
kiértékelő programmal az áramlás meghatároz-
ható. A pulzáló artériákban mozgó vér megfelelő 
leképezése EKG szinkronizált szekvenciával lehet-
séges. A szívciklust több fázisra osztva áramlási 
görbe készíthető a kívánt területről. A fázis kont-
raszt MR angiographia a lassú áramlást mutató 
érszakaszokon is hatékonyan alkalmazható esz-
köz. Segítségével megmérhető a liquor áramlá-
sának kinetikája is.

	 A fázis kontraszt képekre más jelviszonyok jel-
lemzők, mint a hagyományos felvételekre. Míg az 
álló szövetek jeladása alig tér el egymástól (moz-
gás hiányában közepes árnyalatú szürke), addig a 
levegővel telt területeken erősen változó jelin-
tenzitás tapasztalható (véletlen fázis).

	 Minden MR méréskor gyűjtött adathalmazban 
benne rejlik egy fázis kép létrehozásához ele-
gendő információ is, amely rendszerint a meg-
jelenítésben csak másodlagos szerephez jut – 
egyes artefaktumok kiküszöbölésére, illetve a 
képminőség javítására használható. A megjele-
nített felvételen vagy valós kép (real image) 
tényleges jelintenzitásai láthatók (amplitúdó 
kép), vagy – elsősorban gradiens mérések ese-
tén – az ún. modulus kép (modulus image) jele-
nik meg.

Gyakorlati megfontolások fázis kontraszt mérések-
hez. Fázis kontraszt mérés készítésekor több fontos 
paramétert is meg kell határozni. Egyrészt meg kell 
jelölni, hogy a szekvencia mely irányokban fogja 
mérni az áramlást és a tervezéskor ennek megfele-
lően kell a szeleteket elhelyezni. EKG szinkronizált, 
több fázisos mérések esetén rendszerint a szeletre 
merőleges irányban mér a szekvencia, tehát a vizs-
gált érszakasznak merőlegesen kell a szeletet 
kereszteznie.

szöveté. Fontos megjegyezni, hogy a késői típusú 
kortraszt felvételek készítéséhez Gd(DTPA)-ból 0.2 
mmol/kg-ot kell beadni ahhoz, hogy a megfelelő 
kontraszt ki tudjon alakulni, azaz a megfelelő meny-
nyiségü kontrasztanyag tudjon bejutni az infarceált 
területbe ahhoz, hogy az MRI szignál intenzitás itt 
az infarceált szövetben szignifikánsan meghaladja 
az életképes szívizomszövet szignál intenzitását. 
Amennyiben nem adjuk be a megfelelő kontraszt-
anyag mennyiséget, akkor az infarceált szövet MRI 
szignál intenzitása nem emelkedik szignifikánsan és 
a legjobb akvizíciós technika ellenére sem tudjuk 
egyérteműen diagnosztizálni az infarctus meglétét. 

Véráramlásmérés a nagyerekben

Sebesség kódolt cine (VEC) Az MRI vizsgálat során a 
mágneses tér grádiensen áthaladó protonok fázis 
eltolódásának mérését sebesség kódolt (velo-
city-encoded cine=VEC) vagy fázis kontraszt cine 
MRI képalkotásnak nevezzük. A fázis eltolódás mér-
tékének mérésével áramlási sebességet határozha-
tunk meg, mivel a fázis eltolódás mértéke a moz-
gással arányos. A sebesség mérése a tér bármely 
írányában meghatározható. A sebesség meghatá-
rozás lehet a „síkon keresztüli”, azaz a képalkotás 
síkja az áramlás irányára merőleges és lehet a „sík-
ban”, azaz az áramlás irányában levő síkban. A ste-
notikus szájadék bármely oldalán a sebesség (v) és 
a nyomás különbség (ΔP) arányítására a Bernoulli 
egyenletet (ΔP=4v2) használjuk. A sebesség mérést 
illeszthetünk egy területre is, mint például egy ér 
vagy egy szívüreg, és ilyenkor az áramlás térfogatát 
számítjuk ki. Sondergraad és mtsai (18) összegezték 
a VEC MRI technikával való adekvát mérés problé-
máit. Az egyik potenciális probléma a rosszul meg-
választott áramlás és áramlás kódolásának íránya. A 
hiba arányos a két szög különbségének a koszinu-
szával, így minél nagyobb ez a szög, annál nagyobb 
a hiba. Ezért a kép alkotás szögét pontosan kell 
meghatározni, illetve körültekintően kell dönteni 
arról, hogy a képalkotást a „síkon keresztüli” vagy a 
„síkban” metódussal végezzük. Ha a képalkotást 
nem légzés szünetben végezzük, akkor a légző-
mozgás csökkentheti a kép minőségét. A hamis 
mérés elkerülése végett a vizsgálónak az akviziciót 
megelőzően a becsült maximális sebességnél 
nagyobb kódolandó sebességet kell megválaszta-
nia. A kérdéses területet sebesség mérésre használt 
részét az alapján kell megválasztani, hogy csúcs 
vagy átlagsebességet akarunk mérni.

3D MR angiográfia 
Dr. Tóth Attila

Natív 3D angiográfia 

Az MR technika kibontakozásának kezdetén a kont-
rasztanyagok nem voltak ismertek, de ez nem 
jelentett akadályt. Számos kontrasztanyagot nélkü-
löző mérési módszer terjedt el az érpálya ábrázolá-
sára.

Nem speciálisan MRA-ra szánt módszerek. 
Az emberi test anatómiájának bámulatosan részle-
tes ábrázolása közben a vasculatura jól elkülöníthe-
tően jelent meg számos mérési metódus alkalma-
zásakor, amelyeket nem speciálisan ilyen célból 
hoztak létre.

Az outflow jelenség. A klasszikus spin-echo szek-
venciánál az érpályában áramló vér a tovahaladás 
során nem kapja meg mindkét radiofrekvenciás 
gerjesztést, ezért nem ad jelet. Az érlument így jel-
mentes területek, „signal void”-ok formájában lehet 
felismerni (outflow imaging: tovaáramló képlako-
tás). Amennyiben egy látótérben elhelyezkedő 
nagyobb ér nem végez kifejezett pulzáló mozgást, 
akkor az érfal is megítélhető lesz. Ugyancsak felis-
merhető az érpályában lévő vérrög, vagy más intra-
luminalis pathológia és a vasculatura anatómiai 
eltérései is. Elzáródott lumenű, áramlástól mentes 
területeken a jelvesztés nem jön létre, amely szin-
tén hasznos diagnosztikus jelenség. A mellkasi 
nagy erek környezetében, a szív körül a mozgási 
műtermékek miatt a képek értékelhetetlenné vál-
nak.

Az inflow jelenség. A gradiens-echo jelenségén 
alapuló képalkotási módszerek az imént tárgyalt 
spin-echo-nál jóval gyakoribb gerjesztést, gyor-
sabb leképezést tesznek lehetővé. Ha a szövetek-
nek nincs idejük két gerjesztés között relaxálódni, 
az ismételt gerjesztések alkalmával egyre kisebb 
hányaduk tud részt venni a képalkotásban: ez a sza-
turáció jelensége. A nem túl nagy sebességgel 
áramló vér ez esetben a környező szöveteknél 
nagyobb jelintenzitással jelenhet meg, mert a sza-
turáció kevésbé érinti (inflow enhancement: 
beáramlásból következő jelerősödés). A jelintenzitás 
erősen függ a véráramlástól és az adott mérés para-
métereitől. Szűkült érszakaszokon felgyorsult áram-
lás esetén gyors gradiens echo szekvencián is jel-
vesztés észlelhető, amely jól láthatóvá teszi a billen-
tyű betegségeket („jet” fenomén).
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Amennyiben a készüleken állítható a vérelnyomás 
inverziós gerjesztés szélessége, akkor a szeletirány-
nak érdemes eltérő értéket megadni. A szívizom 
leképezése során a hossztengelyi mérés esetén 
másfél-kétszerese, rövid tengelyi szeletek esetén – a 
falmozgástól függően – két-háromszorosa legyen a 
vérelnyomás a szeletvastagsághoz képest. A mell-
kasi aortára döntött parasagittalis szeletek, vagy az 
aorta képalkotását célzó szekvenciánál 1-2 millimé-
terrel kell csak vastagabb legyen, mert ekkor lesz a 
leghatékonyabb a vérelnyomás. Ugyanakkor való-
színű, hogy ilyenkor az intenzíven mozgó szívizom-
ban szignálkiesés fog jelentkezni.

Flow-void alapú spin-echo technika. A tökéletlen 
flow void jelenséget kihasználó szekvenciák is elér-
hetővé váltak a klinikai gyakorlatban. Az artériák 
leképezéséhez előbb egy systoles fázishoz igazí-
tott, majd egy diastoles 3D spin-echo mérést készít 
a gép. A diastoles képen az alacsony áramlási 
sebesség miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán 
nem jelentkezik a flow void jelenség. A systoles 
képen viszont az artériák lumene sötéten fog meg-
jelenni. A statikus szövetek jeladása a két mérés 
során hasonló lesz. Ezért ha a systoleban felvett 
voxelekből kivonásra kerül a diastoles szignál, akkor 
egy artériás képet lehet rekonstruálni. A vénák 
megjelenítéséhez további inverziós előgerjesztést 
lehet alkalmazni. A mérési metódust a gyártók elté-
rő névvel illetik. Alkalmazásához feltétlenül szüksé-
ges egy triggerelő eszköz használata. A képalkotás 
előtt a systoles és diastoles fázis meghatározásához 
áramlás érzékeny fázis kontraszt mérésre van szük-
ség. Az alacsony felbontású lokalizáló képek készül-
hetnek TOF-szerű inflow technikával.

Balanced SSFP MRA. A balanced SSFP adatgyűjté-
si módszer a cardiovascularis képalkotásban azért 
terjedt el, mert kontrasztanyag adása nélkül nagy 
különbség van a szívizom és a vér jeladása között. A 
vér a zsírhoz hasonlóan emelkedett jeladással képe-
ződik le, míg a myocardiumnak és a általában a 
lágyszöveteknek alacsony a jelmente. A kontraszt-
viszonyokat a gerjesztési szög befolyásolja. Ha a 
repetíciós idő 5 millisecundum fölé emelkedik, 
akkor a jellemző artefaktumok zavaró mértékűvé 
válnak. 1.5 Tesla térerősségnél csak ez korlátozza a 
gerjesztési szög növelését mely a vascularis domi-
nantia növeléséhez ideális. Ugyanakkor 3 Tesla ese-
tén a SAR is korlátozó tényezővé válik. A hosszabb 
adatgyűjtés miatt navigátoros rekeszkövetés (ld. a 
Navigátor c. részt), vagy más légzéskompenzációs 
módszer (jövőben „self-gating”) használata szük-
ségszerű. A mellkasi nagyerek jó minőségben leké-

pezhetők, de a módszer használatával a carotis 
bifurcatio és az arteria renalisok is ábrázolhatóak. 

Spin jelzéses módszerek. A spin jelzés alkalmazá-
sakor az érpályában áramló vért a vizsgálni kívánt 
érszakasz előtt egy térben szelektív gerjesztéssel 
elő kell készíteni. A képalkotáshoz szükséges továb-
bi gerjesztés már a leképezni kívánt területen törté-
nik. A technika alkalmazásával ilyen módon a szöve-
tek jeladása nagyon alacsony, így elüt a spin-jelzés-
sel gerjesztett vér magas intenzitásától. A módszer 
segítségével perfúziós mérések is végezhetők kont-
rasztanyag felhasználása nélkül. Napjainkban még 
nem találta meg végleges helyét ez a technika. A 
jövőben a képalkotás egyes területein előre törhet. 
A koponyán belüli perfúziós mérések már elérhető 
közelségben vannak.
	 A spin-jelzés használata sikerrel kecsegtet a 

nagyobb amplitúdójú mozgásokat végző, szív-
hez közel fekvő erek leképezésénél. A probléma 
lényege, hogy a mozgási artefaktumok kiküszö-
bölhetők EKG szinkronizáció alkalmazásával, de 
ez viszont megnyújtja a mérési időt. Mivel a kép-
alkotás idejét a légzés visszatartása is korlátozza, 
ezért a szekvencia lerövidítése miatt képminő-
ség romlással kell számolni, valamint több kont-
rasztanyagot is fel kell használni. A spin-jelzés 
tulajdonképpen korlátlan mennyiségű kontraszt-
anyaggal ér fel. Használatával a jó képminőség 
eléréshez elegendő időtartamú mérés végezhe-
tő EKG szinkronizációval, valamilyen típusú lég-
zés kompenzációs technika alkalmazása mellett. 
Légzés navigátorral vezérelt, EKG triggerelt angi-
ographiás szekvencia többek között a koszorú-
erek és az renalis artériák leképezése során is 
sikerrel alkalmazható. A technika klinikai gyakor-
latban csak specializált centrumokban elérhető.

Kontrasztanyagos 3D angiográfia 

Kontrasztanyagok. A mágneses rezonancia elvén 
működő képalkotó eljárások során létrehozott kép 
kontraszt viszonyait – speciális előgerjesztés hiá-
nyában – a leképezett szövetekhez tartozó relaxáci-
ós idők és a protonsűrűség befolyásolja. Az utóbbi 
az emberi szervezetben viszonylag kisebb eltérése-
ket mutat ellentétben a relaxációt jellemző időkkel. 
Innen adódik tehát, hogy a vizsgálatok során a rela-
xációs folyamatokat befolyásoló kontrasztanyagok 
használatával mód nyílik a vizsgálat szövet újabb 
paramétereinek a megfigyelésére. A különféle kont-
rasztanyagok másképpen befolyásolják a T1, és a T2 

	 Olyan mérés is végezhető, amely tér mindhárom 
irányában áramlásra érzékeny gradiens mintáza-
tot alkalmaz. Ilyenkor kiválasztható, hogy szük-
ség van-e az eltérő irányoknak megfelelő részle-
tes rekonstrukciókra, vagy csak az összegzett 
képet tárolja el berendezés. A leképezni nem 
kívánt érpályából érkező vér jeladása kiküszöböl-
hető szaturációs technikával.

	 A mérés áramlás-érzékenységét (VENC: Velocity 
ENCoding) meg kell határozni. A beállított sebes-
ségtartományon belül (egyenletes áramlás ese-
tén) nem keletkezik olyan műtermék, amely a 
kiértékelést meghamisítja, vagy megnehezíti. 
Ennek helyes megválasztása azért lényeges, 
mert túl magas érték esetén a mérés jel-zaj ará-
nya el fog maradni a kívánatostól, míg túl ala-
csony érték esetén a gyors áramlás határérték 
fölé eső részét a készülék a minimum értékhez 
hozzá adja (wrap-around) és fals eredményt jelez 
ki. Az előbbi esetben a szövetek a kontraszt-zaj 
aránya alacsony lesz, az utóbbi esetben feltűnő 
műtermék jelenik meg. Az utóbbi artefaktum a 
lumenen belül azonosítható: éles fehér-fekete 
színátmenetként ismerhető fel (5.11. ábra). 
Előfordulásakor a mérést vagy meg kell ismételni 
magasabb VENC értékkel, vagy a műtermék kikü-
szöbölésére alkalmas kiértékelő program meg-
felelő funkcióját aktiválni kell.

Black blood. Angiographiás mérés alkalmával 
rendszerint az a cél, hogy az áramló vér jól elkülö-
nüljön a környező statikus szövetektől. A legtöbb 
technika esetén a vér magasabb intenzitással jele-
nik meg. Amennyiben az áramló folyadék nem ad 
jelet (black blood = fekete vér), az érfal és az érpálya 
környezete is megfigyelhető. A fentebb leírt szek-
venciák alkalmazásakor a jelvesztés nem mindig tel-
jes és sokszor a lumenben műtermékek keltenek 
zavaró hatást. Emiatt a sötét lumenű leképezés 
eléréséhez speciális előgerjesztésre van szükség. 
Ennek az alapját két egymást követő radiofrekven-
ciás impulzusból álló kombináció jelenti. FSE szek-
vencia alkalmazásával a szívritmustól függően PD 
és T1 súlyozás közötti átmenetnek megfelelő képe-
ket eredményez, melyekben rendszerint a 
T1-hatások dominálnak. Mivel a gerjesztések a mág-
nesezettséget térben az ellenkező irányba fordítják 
(invertálják), ezért ezt a metódust a kettős inverziós 
(double inversion – máshol: black blood) névvel is 
illetik. Az első nem szelektív gerjesztést követően a 
második inverzió a vizsgált szeletben helyreállítja az 
eredeti állapotot. Az előkészítés nem hatásos azo-
kon a területeken, ahol a két inverzió és az adat-
gyűjtés között eltelt idő nem elegendő arra, hogy a 
vizsgált szeletben lévő vérvolumen kicserélődjön 
(emelkedett szívfrekvencia, rossz falmozgás). Az 
előgerjesztést követően annyi késleltetési időt szük-
séges beiktatni, hogy az elnyomni kívánt folyadék 
magnetizációja éppen a nulla pont közelében 
legyen. A vér relaxációja a klinikumban jelenleg 
használt térerősség (1.0 – 3.0T) esetén pont olyan 
inverziós időt eredményez, amellyel szokványos 
szívritmus esetén sikeresen lehet vérelnyomásos 
képeket készíteni. A szükséges késleltetési idő a 
szívritmustól függ. Ha a zsírtartalmú szövetekből 
érkező jel elnyomásához használt, rövid késleltetési 
idejű inverzióval egészítjük ki a mérést, akkor a hár-
mas inverzióról (triple inversion) beszélünk.

Gyakorlati megfontolások vérelnyomáshoz. A 
készülékek az aktuálisan megadott, vagy érzékelt 
ritmusnak megfelelően automatikusan kiszámolják 
az inverziós időt egy exponenciális egyenlet alap-
ján. Kontrasztanyag adást követően nem érdemes 
vérelnyomással próbálkozni, mert a vér relaxációja 
felgyorsul. Egyrészt a gép által megadott késlelteté-
si idő ilyenkor túl hosszú lenne, mert az MR beren-
dezés a normál vérnek megfelelő értékekkel próbál 
számolni. Másrészt a vérelnyomás akkor sem lenne 
hatásos, ha a megfelelő lenne az késleltetési idő, 
mert az olyan röviddé válik, hogy lehetetlenné válik 
a reinvertált vérvolumen kicserélődése a szeletben. 

 
5.11. ábra. 
Fázis-kontraszt képeken túl alacsonyra beállított VENC érték 
miatt éles fekete-fehér színátmenet formájában megfigyel-
hető artefaktumok a mellkasi nagyerek lumenében
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Mivel a kontrasztot tartalmazó érpálya relaxációja 
rendkívül röviddé válik, ezért a telítő hatás nem 
érvényesül. A háttér szöveteknek viszont jelentősen 
csökken a jeladása, ami végül kitűnő kontraszt 
viszonyokat eredményez. Minél több kontraszt-
anyagot juttatunk be minél gyorsabban, annál jobb 
lesz a mérés jel-zaj aránya, amelyet azonban nem 
lehet egy bizonyos mértéken túl növelni. Egyfelől a 
gerjesztéssel elérhetjük az időegység alatt közölhe-
tő energia mennyiség (SAR) határértékét, illetve a 
perifériás stimuláció (PNS) küszöbét. Másfelől bizo-
nyos kontrasztanyag koncentráció felett a relaxáció 
oly mértékben megrövidül, hogy egy agresszív 
paraméterezésű szekvencia sem lesz elég gyors 
ahhoz, hogy a magnetizáció helyreállása előtt 
begyűjtse az adatokat. Ekkor az extrém tömény 
kontrasztanyagot tartalmazó érpálya területén jel-
vesztés tapasztalható. Gyors gerjesztési mintázat 
alkalmazásakor a spinek másként viselkednek, mint 
hagyományos mérésekkor. A T1-súlyozást még kife-
jezettebbé lehet tenni a spoiling (összezúzás) tech-
nikával, ami a T2-hatásokat küszöböli ki. Ezzel nem 
kívánt artefaktumoktól lehet megszabadulni a 
jel-zaj arány rovására. Mivel a kontrasztanyag jelen-
léte miat a jel-zaj viszonyok ideálisak, ezért kompro-
misszum mentesen alkalmazható a spoiling, mely-
nek két fő módozata a grádiens spoiling és az RF 
spoiling. Manapság elsősorban vagy csak az utób-
bit, vagy a kettő kombinációját használják a gyár-
tók. A szekvencia elnevezése készülékfüggő (fSPGR, 
T1-FFE, FLASH).

Elliptic centric. Döntő fontosságú, hogy a képal-
kotáshoz szükséges legfontosabb adatokat a rend-
szer a mérési idő mely szakaszában gyűjti be. 
Ebben az intervallumban egyenletesen magas 
kontrasztanyag koncentráció szükséges artefaktu-
moktól mentes adatok begyűjtéséhez. Hagyo-
mányos esetben a döntő időszak pontosan a szek-
vencia közepe táján található. Kisebb teljesítményű 
gépeknél csak hosszabb adatgyűjtés során vagyunk 
csak képesek megfelelő felbontású 3D mérést 
végezni, ezért az is előfordulhat, hogy a szekvenciát 
még a kontraszt anyag adása előtt célszerű elindíta-
ni. A központi adatok mérésének ideje azonban sza-
badon megválasztható. Amennyiben valamely 
haladó detektálási technikát alkalmazunk, akkor a 
bólus észlelését követően az a kívánatos, hogy a 
lényeges adatokat a rendszer azon nyomban 
begyűjtse. A különböző készülékgyártóknál eltérő 
elnevezéssel találkozhatunk (pl.: centric). Ekkor a 
kontrasztanyag koncentráció felszálló fázisában 
nem történik mérés, tehát a klasszikus módszerrel 

ellentétben adatgyűjtési szempontból ez az idő-
szak kihasználatlan marad. Gyakorlatban ellensú-
lyozza ezt az a körülmény, hogy a gyorsabb szek-
vencia segítségével az érpálya egy sokkal izoláltabb 
szakasza képezhető le, mint a hagyományos méré-
sekkel és a légzési műtermékek is jobban kiküszö-
bölhetők – mely utóbbi a mellkasi angiographia 
egyik lényeges követelménye. Technikailag kimu-
tatható, hogy nem csak központi intervallum hely-
zetét célszerű másképpen megválasztani, hanem a 
képalkotás szempontjából elhanyagolható értékű 
adatokat nem érdemes megmérni. Ha begyűjteni 
kívánt információkat egy négyzethez hasonlítjuk, 
akkor azt mondhatjuk, hogy a széli részeket el lehet 
hagyni, a középső területről még elegendő infor-
mációt lehet kihámozni. Úgy képzelhető el, mintha 
a négyzet helyett csak egy kör (vagy ellipszis) alakú 
részt vennénk figyelembe. A mérési idő arányos a 
területtel, így rövidebb lesz a szekvencia, mely sze-
lektívebb leképezést tesz lehetővé. A fentiek kom-
binálhatók is egymással egy mérés során (pl.: ellip-
tic centric). A széli részek elhanyagolásakor jelentke-
ző hátrány, amivel számolni kell az az lesz, hogy az 
ott reprezentált finom részletekben szegényebb 
lesz az adathalmaz. Más adatgyűjtési stratégiákról 
szó lesz még A myocardium viabilitás klinikai kérdés 
c. fejezetrészben.

Ajánlott paraméterek. Amennyiben alkalom nyílik 
valamilyen fejlett bólus detektálási technika alkal-
mazására, akkor célszerű rövid időtartamú, légzés 
visszatartásban készülő szekvenciát használni. Meg 
kell találni az egyensúlyt a leképezni kívánt térfogat 
nagysága, a páciens teljesítőképessége és szekven-
cia időtartama között. Ehhez kell igazítani a kont-
rasztanyag bólus sebességét és időtartamát.
	 A szekvencia dőlés szöge 12-60 fok között 

mozog. Magasabb TR esetén 30-45 fok közötti 
érték beállítása javasolt (vénás mérésekhez 
magasabb, artériáshoz alacsonyabb), 2-3 ms-os 
TR alkalmazásakor 15-25 fok közötti érték aján-
lott. Egy adott T1-relaxációt mutató vér esetén az 
ideális szög repetíció függő. Van olyan gyártó, 
ahol ki lehet választani egy gyors relaxációjú szö-
vetet és a gerjesztési szög változtatásával a 
berendezés kijelzi a tervezés közben a relatív 
szignál erősséget. Stentelés után a fémháló 
Faraday hatását kompenzálni lehet a dőlésszög 
emelésével, melynek csak az energia depozíciós 
határérték (SAR: specifikus abszorpciós ráta) és a 
TE következményes emelkedése szab határt. Az 
elérhető legkisebb echo idő – lehetőség szerint 
1 ms alatti TE – beállítása kívánatos, a műtermé-

relaxációs időt, valamint a szervezetben tapasztalt 
eloszlásuk és kinetikájuk is eltérést mutat.

T1 (és T2). A leggyakrabban alkalmazott, klasszi-
kus kontrasztanyag Gd3+ iont tartalmaz kelált for-
mában. A szabad Gd3+ rendkívüli mértékben mér-
gező, a sejthártyában megtalálható számos létfon-
tosságú ioncsatorna működésének a gátlószere, 
azonban igen stabil komplexet képes kialakítani 
megfelelő molekulákkal. Atommagjának összetéte-
le alkalmassá teszi a mágneses képalkotásra: nagy-
méretű elektronburka, melyben több párosítatlan 
elektron is van különböző héjakon. Mindez a kör-
nyező szövetek relaxációját befolyásolja. Mind a T1, 
mind a T2 relaxációs időt lerövidíti: T1 súlyozott 
mérés során emeli a jelintenzitást, T2 súlyozott 
képeken pedig csökkenti a jeladást. A T1 időre kifej-
tett hatás a domináns, és az MRA mérés szempont-
jából ez a lényeges (a T2 időt rövidítő tulajdonsága 
agyi perfúziós mérések és a nyirokszervek vizsgála-
ta alkalmával kerül kiaknázásra). A gyors gerjeszté-
sek hatására a háttér szövetek szaturálódnak ugyan, 
viszont a felgyorsult relaxációs folyamatok miatt a 
kontrasztanyagot tartalmazó érpálya magas jel-
adást mutat. Minél magasabb a kontrasztanyag 
koncentrációja, annál kifejezettebb különbségek 
alakulnak ki. Egy bizonyos határon túl a T2 relaxáci-
ót rövidítő hatás is előtérbe kerül és ez végül jel-
vesztést eredményezhet. Ha az injektálás a bal kar 
vénáján keresztül történik, akkor ilyet tapasztalha-
tunk a supraaorticus értörzsek eredése felett a 
mediastinumot keresztező v. brachiocephalica 
sinistra-nak megfelelően, vagy kontraszt adása után 
nem sokkal a vesemedencék és a hólyag területén.  

Az egyes kontrasztanyagok tulajdonságait nagy-
mértékben befolyásolja a kelátképző molekula, 
mely a Gd3+ ion molekuláris környezetét megvál-
toztatja. Ugyanazon Gd3+ koncentráció mellett a 
relaxációt befolyásoló hatásban akár 3-4× eltérés is 
mutatkozhat az egyes komplexek között. Jelentős 
eltérések tapasztalhatók a szöveti eloszlásban és az 
érpálya elhagyásnak a sebességében is. Újabb 
összetételű készítmények némelyike a vér egyes 
fehérjéihez kötődik, így az érpályát csak igen lassan 
hagyja el. A Mn2+ tartalmú kontrasztanyagoknak is 
a T1 időre kifejtett hatása a domináns, de MRA 
mérésekhez jelenleg nem használatos.

T2 (és T1). A kontrasztanyagok egy másik cso-
portja elsősorban a T2 időt befolyásolja (de a T1 
időre is befolyással van). Ezek egyre szélesebb kör-
ben terjedő csoportja apró méretű részecskék for-
májában vas-oxidot tartalmaz – (Ultra) Small 
Particles of Iron Oxide: (U)SPIO. Az igen apró parti-

kulumokat a reticulo-endothelialis rendszer (RES – 
Reticulo-Endothelial System) sejtjei kebelezik be – 
beleértve az egészséges máj Kupfer sejtjeit és más 
nyirokelemeket, melyek megfelelő idő elteltével 
(több óra) a nyirokcsomókban tűnnek fel. A beadott 
mennyiség 10%-a ugyanakkor tartósan (1 órát meg-
haladó felezési idővel) az érpályában marad és a 
képalkotás alapjául szolgálhat. A jövőben a kont-
rasztanyagok ezen csoportja nagyobb szerephez 
juthat.

Hagyományos. A hagyományos kontrasztanya-
gok az érpályát akadálytalanul elhagyják, és gyors 
kinetikával ürülnek a vesén keresztül. Mivel a szöve-
tekben első sorban a sejtek közötti térben jelennek 
meg, ezért interstitialis jelzővel is illethetők. Az arté-
riás MRA képalkotás döntően az első áthaladásra 
korlátozódik.

Blood pool. Az érpályában tartósan elidőző kont-
rasztanyagok alkalmazásakor más képalkotási stra-
tégiák is alkalmazhatók. Ha légzésvisszatartásban 
készítjük felvételeinket, a páciens képességei 
továbbra is korlátot jelentenek. Ha equilibriumban 
végezzük a mérést, akkor nincs lehetőség az artéri-
ás és a vénás rendszer szelektív leképezésére, mert 
a kontrasztanyag az érpályában egyenletesen 
eloszlik. Ugyanakkor egy adag kontrasztanyaggal 
az érpálya több szakasza leképezhető, amely elő-
nyös lehet kis térfogatú coronaria leképezéskor. 
Navigátor vezérlet szekvencia alkalmazásakor a 
mérési idő miatt csak ilyen típusú kontrasztanyag 
használata képzelhető el. Perifériás MRA esetén 
különösen hosszú méréssel igen nagy felbontású 
3D szekvencia készítésére is lehetőség van.

Szekvencia. Kontrasztanyagos angiographia 
esetén hagyományos esetben egy olyan szekven-
ciát kell alkalmazni, amely a bólus időtartama alatt 
képes begyűjteni a szükséges mérési adatokat. 
Légzés visszatartásban végzett mérés esetén ez 
kevesebb, mint fél percet jelent. Eközben a statikus 
szövetek és a kontrasztanyagot tartalmazó érpálya 
között megfelelő kontraszt kialakítása a cél. A követ-
kezőkben az ehhez szükséges technikai megoldá-
sok kerülnek ismertetésre.

Spoiled grádiens echo. A kontrasztanyagos 3D 
MRA végzésekor alapvetően gradiens echo típusú 
szekvencia használata az ideális. Ilyen típusú metó-
dussal ultra rövid repetíciós idő érhető el, ami több 
szempontból is előnyös. Egyrészt a szükséges adat-
mennyiség így rendkívül rövid idő alatt begyűjthe-
tő, másrészt az egymást követő sűrű gerjesztések 
jelentős mértékű szaturációs effektust okoznak. 
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Empirikus. Tapasztalati úton is meg lehet becsül-
ni a várható késleltetést. Hosszú mérés és lassú 
bólus esetén kevésbé pontos időzítés is kielégítő 
eredménnyel járhat, ugyanakkor manapság a hosz-
szú mérés és az empirikus időzítés a klinikai gyakor-
latban nem ajánlható.

Teszt bólus. Tesztbólus alkalmazásakor 1-2 ml-es 
próba injekcióval meghatározható a kontraszt-
anyag „utazási ideje”. Ennek birtokában a következő 
képlettel kiszámítható a késleltetés:

ki=ui+ii/2-mi/2 

ahol ki=késleltetési idő, ui=utazási idő, ii=injektálá-
si idő és mi=mérési idő. Ha mérési idő egyenlő a kont-
raszt injektálás hosszával, akkor a késleltetési idő pont 
megegyezik a teszt bólus utazási idejével. A módszer 
előnye lehet, hogy már a kontraszt bólus felszálló sza-
kasza is felhasználható a képalkotás során.

Bólus detektálás. Jelenleg több módszer is for-
galomban van, melyek segítségével lehetőség nyí-
lik a kontraszt bólus pontosabb detektálására. A fel-
adatot rá lehet bízni a berendezésre is, de újabban 
meg van a lehetőség a kontrasztanyag érkezésének 
valós idejű követésére is. A megfelelő opciók elne-
vezése gyártónként eltér.

Automatikus bólus detektálás. Az automatikus 
detektálás alkalmazásakor egy előre kijelölt térfo-
gatból a készülék gyors egymásutánban ismételten 
adatokat gyűjt. Amikor a jelintenzitás változás meg-
halad egy előre beállított értéket, akkor az MRA 
adatok gyűjtése elindul. Ezt rendszerint egy rövid 
szünet előzi meg, melynek során a légzésre vonat-
kozó utasításokat közölni lehet a beteggel.

Real-time detektálás. A modern készülékek 
másodpercenként több szeletet képesek begyűjte-
ni. Amennyiben megfelelően beállított statikus sze-
leten, használható időbeli felbontással nyomon 
követhető a bólus útja, akkor tulajdonképpen valós 
időben megfigyelhető a vizsgálni kívánt érszakasz 
és tetszőlegesen megválasztható az MRA indulásá-
nak az időpontja. A szeletet, melyen a kontraszt-
anyag-beáramlást monitorozni kívánjuk – gyártótól 
függően – külön szekvencián, vagy a 3D mérés első 
szakaszában kell felkeresni. Hátránya, hogy rosszul 
időzített mérés esetén a vizsgáló csak saját magát 
hibáztathatja. A valós idejű detekció esetén az 
Elliptic centric c.pontban ismertetett adatgyűjtési 
stratégiákat kell használni az MRA-hoz.

4D MRA. Ha egy készülék elég gyors ahhoz, 
hogy egy 3D-s térfogatról gyors egymásutánban - 

pár másodperces időközökkel – több fázisú leképe-
zést készítsen, akkor felesleges detektálni a kont-
rasztanyagot: 3D-ben figyelhetjük meg a kontraszt-
anyag kinetikát a különböző érszakaszokon. A rend-
kívül sebes képalkotáshoz elengedhetetlen vala-
mely párhuzamos adatgyűjtési (készülékfüggő) 
technika és adatmegosztási stratégia alkalmazása. 
Az előbbi használatával alacsonyabb jel-zaj arány 
mellett az adatgyűjtés sebessége többszörösére 
növelhető. Az utóbbi azon alapszik, hogy a kont-
raszt dinamika megjelenítéséhez csak a kontraszt-
viszonyokat meghatározó információkat szükséges 
nagyobb időbeli mintavételezéssel felvenni, a fino-
mabb részletek a különböző fázisokban kevesebb 
eltérést mutatnak, így azokat ritkábban mérve több 
3D fázis rekonstrukciójához is felhasználhatók (view 
sharing: nézet megosztás). Ekkor a bólus beáramlá-
sát ábrázoló 3D-s többfázisú sorozat a mérés vég-
eredménye. A modern 4D módszerek elnevezése 
készülék gyártónként eltér.

Coronárialeképezés 

A koszorúerek a környező szívizom ciklikus mozgása 
és a rekesz periodikus kitérése miatt komplex 
módon változtatják helyzetüket és formájukat, így 
mindig nagy kihívást jelentettek a mágneses kép-
alkotás számára.

Szekvenciák. A koszorúerek mágneses képal-
kotásának elindulása óta eltelt idő során a készülék-
gyártók támogatásával számos szekvencia került 
kidolgozásra. Többféle képalkotási stratégia között 
még mindig folyik a rivalizálás. Az erre specializált 
diagnosztikai centrumokban, az alkalmazott meto-
dikában jelentős eltérések vannak. A 10 évvel 
ezelőtti állapothoz képest mindenképpen nagy 
előrehaladás tapasztalható képminőség és diag-
nosztikai érték tekintetében.

K-tér leképezés alapjai. A mozgási artefaktumok-
tól mentes, nagy felbontású képek létrehozására 
leginkább alkalmas szekvencia keresése közben 
számtalan adatgyűjtési sorrend került górcső alá. A 
gép a vizsgálat térfogat egyes pontjaiból nem 
egyenként gyűjti be az információt, hanem 2D kép-
alkotás esetén egyszerre egy egész szeletből, 3D 
mérés esetén pedig egy egész térfogatból fogja fel 
a jeleket minden egyes gerjesztés után. A sok pont-
ból beérkező információ-halmazból a háttérben 
működő adatfeldolgozó egység különíti el külön-
álló képpontokból származó információkat. A folya-
mat szemléletes megjelenítése a „K-tér” ábrázolásá-

kek csökkentése és az akvizíció gyorsítása érde-
kében. Az alacsony TE és TR miatti jel-zaj csökke-
nést a jó időzítéssel adott kontraszt bólus által 
okozott szignál növelés ellensúlyozza. A jel-zaj 
arány csökkentése érdekében minél szűkebb 
sávszélesség (bandwidth) használata lenne szük-
séges, azonban szélesebb tartománnyal rövi-
debb TE idők érhetők el. Itt is meg kell találni az 
optimális középutat. Lehetőség szerint egyéb 
adatgyűjtést gyorsító opció is bekapcsolható 
(ramp sampling, partial echo), azonban ezek 
műtermékeket is behozhatnak, vagy erősíthet-
nek.

Injektálás. A kontrasztanyagos mágneses rezo-
nanciás angiográfia (CE-MRA: Contrast Enhanced 
Magnetic Resonance Angiography) során nagyon 
fontos a kontrasztanyag kellő időben, megfelelő 
ütemben történő bejuttatása. A beadás történhet 
kézi erővel, de optimálisabb időzítés érhető el injek-
tor alkalmazásával. Rossz időben, lassú ütemben 
alkalmazott kontrasztanyag csökkent diagnosztikai 
értékű vizsgálatot eredményezhet. A beadott kont-
rasztanyag bólus az érpályán történő tovahaladás 
közben fokozatosan megnyúlik. A vizsgálat tervezé-
sekor a beadás kinetikáját és a használni kívánt 
szekvenciát össze kell hangolni.

Kézi injektálás. Kézzel történő beadás esetén 
alkalmazkodni kell a mérési beállításokhoz. Nem 
mindegy ugyanis, hogy a mérés során az adatok 
milyen sorrendben kerülnek rögzítésre (ld. az 
Időzítésalapok c. részt). Arra kell törekedni, hogy a 
képalkotás szempontjából legfontosabb részadatok 
mérése akkor történjen, amikor a kontrasztanyag 
bólus a cardiovascularis rendszer vizsgálni kívánt 
szakaszán éppen tetőzik. Amennyiben nem hasz-
nálható valamelyik bólus detektálási technika, akkor 
a kontrasztanyag bejuttatását kell megfelelően 
szikronizálni a méréshez. A kézi injektálást választva 
a kontrasztanyag beadásának kezdete és később az 
üteme kevésbé tartható kézben. Könnyen előfor-
dulhat, hogy a bólus nem a várt időben ér a vizsgá-
lat területre, vagy a kívántnál elhúzódóbb lesz, de a 
túl gyors injekció meg kerülendő. Túl korai akvizíció 
során a leglényegesebb adatok gyűjtése közben a 
kontrasztanyag koncentráció jelentős változáson 
megy keresztül, ami gyűrűszerű (Maki féle gyűrű 
artefaktumok – Maki ringing artefacts) artefaktu-
mok képződéséhez vezet. Az utóbbi esetben a 
mérés alatt ugyan jelen lesz a kontrasztanyag, de az 
ideálisnál alacsonyabb koncentrációban, ezért az a 
képek jel/zaj aránya kisebb lesz a kívánatosnál.

	 Kézi injektálás minél jobb végrehajtásához – a 
hazánkban alkalmazott gyakorlattól eltérően – 
speciális segédeszközök is léteznek. Hatékonyabb 
kontrasztanyag bólus létrehozását teszi lehetővé 
az olyan speciális szett, amelynek applikátorához 
két fecskendő is csatlakoztatható. A második a 
fiziológiás sóoldattal történő bemosást (saline 
flush) teszi lehetővé, ezáltal a kontrasztanyag 
hatékonyabban képes megváltoztatni a kontraszt 
viszonyokat. Tartalmaz még egy speciális szele-
pet is, hogy a két fecskendő között azonnal válta-
ni lehessen. A mérés kicsit költségesebb és az elő-
készítés körülményesebb, de a jobb minőségű 
képek eléréséhez mérlegelni kell a befektetést.

	 A kézi injektálás kifejezett előnye, hogy a vénát 
folyamatosan figyelve paravazáció esetén a 
beadás azonnal megszakítható.

Injektor. MR kompatibilis injektorok segítségével 
jól kontrollálható a kontrasztanyag érpályába jutta-
tása. A készülékek meglepő erővel képesek beadni 
a kontrasztanyagot. Minden berendezés figyeli 
ugyanakkor a beállított flow-hoz tartozó nyomást, 
amelyet nem enged egy meghatározott határérték 
fölé emelkedést. A bólus a CT-hez viszonyítva 
kisebb mennyiségű, és a paravazációt rendszerint 
csak beadás után lehet észrevenni. Nagyobb sebes-
ségű injektálásnál fokozottan ügyelni kell a véna-
biztosításra (5 ml/s feletti értékre MRA során nincs 
szükség, de perfúziós mérés alkalmával ennél 
magasabb érték alkalmazása is szóba jön). Ügyelni 
kell a készülék működési előírásaira. Vizsgálat előtt 
meg kell róla győződni, hogy a berendezés akku-
mulátorának töltöttsége megfelelő, melyet a kép-
ernyőjéről rendszerint le lehet olvasni. A sérülékeny 
kábeleket az útból el kell távolítani.

Bólus időzítés. Amennyiben a mérés nem fog-
lal magán kontraszt bólus detektálási technikát, 
akkor valamilyen módon a mérést kell megfelelő 
módon időzíteni a kontrasztanyag bólushoz.

Időzítésalapok. A kontraszt bólusnak nem feltétle-
nül kell a mérés teljes hosszában jelen lennie a vizs-
gált érszakaszon. Minél rövidebb a mérés hossza, és 
minél rövidebb a bólus, annál pontosabb időzítésre 
van szükség. A beteg életkora, kísérőbetegségei és 
keringési állapota nagymértékben befolyásolja azt, 
hogy mennyi idő alatt ér el a vizsgált érszakaszra a 
kontrasztanyag. Az arteria pulmonalishoz 5-10 
másodperc alatt ér el a kontrasztanyag. Az érpályá-
ban történő tovahaladása alatt a bólus koncentráci-
ója csökken és egyre jobban megnyúlik.
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ismételt kilégzések során. Annak ellenére, hogy exs-
piratioban nehezebb tartani a levegőt, ez a szoká-
sos gyakorlat, mert a koszorúerek képalkotása ese-
tén milliméteres eltérések is számítanak. Ugyanakkor 
számos vizsgálat kimutatta, hogy még a legfegyel-
mezettebb vizsgálati alany rekeszpozíciója is elmoz-
dul egy légzésvisszatartás alkalmával: a jelenség a 
„sodródás” (drifting) nevet kapta. A szakértők véle-
ménye megoszlik, hogy a modern berendezések 
segítségével létrehozható gyors 3D-s mérés során 
ez mennyire tartható körülmény.

Navigátor. A másik lehetőség a „navigátor”: egy 
oszlopszerű térfogatban egy határfelület elmozdu-
lása jó időbeli felbontással követhető. Az oszlopot 
vagy két egymást keresztező szelet metszete alakít-
ja ki (spin-echo jellegű navigátor), vagy egy henger 
alakú térfogatból (spirál jellegű navigátor) érkeznek 
a navigátor jelek. A két implementáció között van 
néhány elméleti és gyakorlati különbség, melyek 
részletezésétől eltekintünk. Ugyan közvetlen a bal 
kamra falát metsző navigátor pozíció használatával 
is történtek kísérletek, de mégiscsak a diaphragma 
jobb kupolájának követése bizonyult eddig a leg-
hasznosabbnak. A navigátor gerjesztés történhet a 
vizsgálati adatok gyűjtése előtt és után is. Annak az 
eldöntéséhez, hogy megfelelő rekeszpozícióban 
történt-e a beolvasás mind a két navigátorból szár-
mazó információ igény szerint felhasználható. A 
mérés beállításkor egy alkalmas lokalizáló képen el 
kell helyezni a navigátort is, valamint meg lehet 
határozni, hogy mekkora rekeszpozíció eltérés 
fogadható el. Amennyiben a mérési idő fix érték, 
akkor a gép a begyűjtött adatok átfésülése után 
határozza meg, hogy milyen tág rekesz kilengést 
enged meg rekonstrukciós számítások során.
	 Nagyon fontos annak a meghatározása is, hogy 

az adatok a szívciklus mely szakaszából származ-
zanak. Ezt mindig az adott beteg szívének nyu-
galmi idejéhez kell beállítani. A koszorúerek nyu-
galmi időszakát tekintve jelentős egyéni különb-
ségek vannak, ezért célszerű egy időbeli lokalizá-
lásra alkalmas mozgó felvételsorozaton megfi-
gyelteknek megfelelően azonosítani a kívánt 
beállításokat.

	 A mérési időt jelentősen befolyásolhatja a „navi-
gátor hatékonyság”, mely azt számszerűsíti, hogy 
a begyűjtött adatok hányad része teljesíti a beál-
lított kritériumokat. Létezik olyan navigátor haté-
konyságot növelő módszer, mely az adatgyűjtési 
beállításoknak nem megfelelő, de csak kis elté-
rést mutató adatokat kompenzáló számításokkal 
felhasználhatóvá teszi. A kompenzálás a K-tér 

egyes részein változó mértékű is lehet, mellyel a 
mérési idő jelentősen csökkenthető elfogadható 
képminőség veszteség mellett.

Szeletek elhelyezése. Újabb gépeken elérhető 
a teljes szívet egy méréssel leképező szekvencia is a 
klinikai gyakorlatban. A vékonyabb 3D-s térfogatok 
megfelelő elhelyezése pontos anatómiai ismerete-
ket, tapasztalatot és konkrét elképzeléseket kíván. A 
tervezés történhet mozgóképeken, vagy az időbeli 
lokalizálónak megfelelően állított időablakkal elké-
szített szeleteken.
	 A standard szeletek felkeresése után a jobb 

koszorúérre célzott mérés jól tervezhető a négy-
üregi képeken. Az így készült felvételeken több-
nyire az ellenoldalon leképezésre kerül a körbe-
futó ág is. Szükség esetén több lépésben is cél-
szerű lehet angulálni.

	 A bal főtörzs, valamint a LAD és a CX proximális 
szakaszát mutató képek tervezhetők koronális 
síkban észült felvételeken jól dönthetők az aorta-
gyökre és a bal kamra falára. A főtörzs felkereshe-
tő sima axialis képeken a sagittalishoz közeli sík-
ban végezve a mérést. A LAD és a CX további 
követhetők az elkészült képekre tervezett továb-
bi mérésekkel.

	 A tervezést számos gyártónál 3 pontos lokalizá-
ció könnyíti: mivel 3 pont a térben egy síkot defi-
niál, így a készülék áttekintő képsorozaton az 
ábrázolandó ér különböző 3 pontjának kijelölése 
után megfelelő dőlésű szeletet kalkulál ki.

	 Jelenleg 1.5 Tesla térerősségnél a navigátorvezér-
léses 3D balanced SSFP módszer adja a legro-
bosztusabb képminőséget (ábra). 3 Tesla térerős-
ségnél a balanced SSFP jelenleg nem alkalmaz-
ható hatékonyan, ezért a kontraszt viszonyok 
javítára kontrasztanyag használata javasolt. 
Blood-pool kontrasztanyag használata alacso-
nyabb térerőn is szóba jön, ha a szív vénáinak a 
leképezése a cél.

Rekonstrukció 

Legnagyobb diagnosztikai értékkel a munkaképek 
rendelkeznek. Ugyanakkor egy pathológiás folya-
mat láttatásához szükség van valamilyen szemléle-
tes megjelenítésre.

Szubtrakció. Angiográfiás mérések során haté-
kony eszköz lehet szubtrakció, mely hatásosan eli-
minálja maszk és az angiós mérés között mozgást 

val lehetséges, amelyben minden sor egy eltérő 
fázist létrehozó gradiens jelenlétében felvett adat-
sorozatnak felel meg a frekvencia függvényében.

Ha egy műszer egy időben változó mennyiséget 
regisztrál, akkor egy hullámfüggvényt rajzol ki. 
Bizonyítható, hogy akármilyen szabálytalannak is 
tűnik egy görbe, az felbontható különböző frekven-
ciájú egyszerű hullámokra. Ugyanígy belátható az 
is, hogy minden kép összeállítható eltérő irányban 
futó, eltérő sűrűn húzott, párhuzamos hullámok 
együttesére. A K-tér úgy képzelhető el, hogy annak 
minden pontja egy adott irányú és sűrűségű rács-
vonalat jelképez. A pont fényessége megadja, hogy 
a kép kialakításában milyen mértékben vesz részt. 
Középen találhatók a különböző orientációjú, ritka 
hullámok, melyek a kép kontrasztviszonyainak kiala-
kításáért felelősek. A széli részeken a sűrű kompo-
nensek helyezkednek el, melyek finom részletek 
kirajzolásában jutnak szerephez.

Kartéziai, EPI, radiális, spirális, margaréta. Normál 
esetben a kiolvasás soronként balról jobbra halad-
va, fentről lefelé történik (valójában egyszerű eset-
ben sem sorban halad a készülék). Ezt „kartéziai” 
módszernek is nevezik. Ekkor a mérés közepén tör-
ténik a fontos adatok begyűjtése, hacsak nem egy 
olyan szekvenciáról van szó, amelyben szándéko-
san eltér az adatsorok sorrendje. A haladó kont-
rasztanyag detektálási technikák esetén az a kívána-
tos, hogy a kontraszt viszonyokra vonatkozó „K-tér 
sorok” a mérés elején kerüljenek sorra, amikor 
magas az érpályában a kontrasztanyag koncentrá-
ció (ld. a Navigátor c. részt).
	 Már az MR képalkotás alkalmazásának korai sza-

kaszában felvetődött egy gyors adatgyűjtési 
lehetőség, melynek során a készülék egyetlen 
gerjesztést követően egy menetben begyűjti az 
összes adatot: felülről lefelé, soronként ellenkező 
irányban haladva. Az elv a későbbiekben az 
echo-planar imaging (EPI) elnevezést kapta. Az 
adatgyűjtés gyorsabbá válik, de az erősen külön-
böző megnetizációval rendelkező szövetek 
határfelületéhez közel zavaró műtermékek jelent-
keznek, melyek geometriai torzulások és jelin-
tenzitás eltérések formájában manifesztálódnak.

	 Radiális kiolvasás alkalmazásakor minden leképe-
zés keresztülhalad a K-tér közepén. A mozgási 
műtermékek a hagyományostól eltérően, kevés-
bé zavaróan jelentkeznek, és nem tapasztalható 
a fázis irányú behajtogatódás sem, kelleténél 
kisebb FOV beállításakor. Mivel a K-tér közepe 
részletesebben kerül leképezésre, ezért rövidebb 
adatgyűjtéssel is értékelhető, de részleteiben 

szegényebb kép nyerhető. Bizonyos beállítások-
kal jobban teljesíthet a klinikai gyakorlatban a 
hagyományos kiolvasáshoz képest. Több testtá-
jékon használható a radiális és a kartéziai sorrend 
kombinációjával létrehozott stratégia, mely moz-
gás kompenzációra ad lehetőséget. Ennek neve 
gyártónként eltérő, jelenleg spin-echo mérések-
hez használatos.

	 Spirális adatgyűjtés esetén a K-tér középpontja és 
széle között futó spirál nyomvonal mentén törté-
nik az adatgyűjtés. A fázis irányú alul-mintavéte-
lezés a rekonstruált kép szélein okoz műterméke-
ket. Rendkívül gyors leképezés nagy időbeli fel-
bontás elérésére alkalmas, amely a mozgó szív, 
illetve a koszorú erek megjelenítésekor lényeges 
követelmény. Kisebb gradiens teljesítmény mel-
lett is alkalmazható, mint az EPI kiolvasás. Az elté-
rő szögsebességű spirál mintavételezés szűrése 
és rekonstrukciója speciális technikákat kíván.

	 Ismert még néhány egyéb adatgyűjtési sorrend 
is, mint például a margaréta, mely nem találta 
még meg a helyét a többi metódus között.

Zsírelnyomás (special, spiral). Az epicardiális zsír-
szövetben futó koszorúerek megjelenítése nehe-
zen képzelhető el egy zsírszöveti jeladást hatéko-
nyan elnyomó eljárás nélkül. A koszorúerek leképe-
zéshez használt szekvenciáknál a leggyakrabban 
használt metódus a zsír és a víz kismértékben eltérő 
spektrális érzékenységén alapuló szelektív gerjesz-
téssel létrehozott szaturáció. Spirál leképezés ese-
tén a zsírtelítés csak módosításokkal alkalmazható. 
Az EPI kiolvasás intrinszik zsírelnyomó jellege önma-
gában is létrehoz egy zsírszöveti jelcsökkenést, 
amely különösen fontos, mert a maradék zsír-jel 
zavaró szellemkép formájában köszönhet vissza.

T2-prep. Koszorúerek megjelenítésére kifejlesz-
tett méréseknél a gerjesztés sorozatot a zsírjeleket 
csökkentő előkészítések mellett számtalan más elő-
gerjesztés is megelőzheti. A T2-előkészítés is egy 
ilyen lehetőség, mely a vénákból származó jeladást 
és a myocardialis szignált csökkenti, de a jel-zaj 
arányt is rontja.

Légzőmozgások kiküszöbölése. A légzés 
során a rekesz és a mellkas kitéréseivel együtt a szív 
is elmozdul. Az adatgyűjtés vagy légzésvisszatartás-
ban képzelhető el, vagy a légző mozgásokkal törté-
nő szinkronizálással.

Breath hold. Ha a mérési idő elég rövid, akkor 
megkísérelhető a légzésvisszatartásban történő 
vizsgálat. Klinikai tapasztalatok szerint a betegek 
sokkal pontosabban reprodukálják rekeszállásukat 
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	 A regionális myocardium funkció meghatározá-
sához további feldolgozások szükségesek, ame-
lyekkel automatikusan kiszámolható a falvastag-
ság és a szisztolés falvastagodás minden rövid 
tengelyű felvételen (19).

Normál értékek 

Lorenz és mtsai (20) nőkben és férfiakban a bal és a 
jobb kamra izomtömegének és a bal kamra funkci-
ójának linearis regressziós egyenesét állították fel a 
testtömeg, a testmagasság és a testfelszín függvé-
nyében (5.1. táblázat). Az egészséges egyének élet-
kora 8 és 55 év között volt, és életkorral való kapcso-
latot nem találtak. Marcus és mtsai (21) hasonló vizs-
gálatot végeztek egészséges fiatal férfiak és nők 
esetén. Férfiak és nők között a bal kamra izomtö-
meg és funkció tekintetében nem találtak különb-
séget.

Sandstede és mtsai (22) azt találtak, hogy az 
életkor előre haladtával mind az abszolút, mind a 
normalizált bal és jobb kamra volumenek csökke-
nést mutatnak, míg a bal és jobb kamra izomtömeg 
nem változik. Kamravolumenek és szívizomtömeg 
esetén férfiak és nők között különbséget találtak. A 
funkcionális paraméterek, mint a perctérfogat és a 
bal kamra ejekciós frakció nem szignifikáns, vagy 
csak kismértékű változást mutattak, és ezek nagy 
mértékben a paraméterek nemtől és életkortól füg-
getleneknek bizonyultak.

Fontos megjegyezni, hogy ezeket a vizsgálato-
kat „spoiled gradient echo” szekvenciákkal végez-
ték. A steady state free precession (SSFP) szekvencia 
bevezetésével a volumenek abszolút értékei meg-
változtak, amit az endo- és epicardium határok 
jobb detektálása okoz. SSFP szekvenciával nagyobb 
volumeneket, kisebb falvastagságot mérünk és 
valószínűleg jobb a reprodukálhatóság, mint „spoi-
led gradient echo” szekvenciák esetén (23, 24).

Flow 

Sebesség kódolt cine (VEC) módszerrel gyűjtött 
imageken fázis és magnitudó imageket kapunk. A 
magnitudó imagen kijelöljük azt a régiót, ahol a 
sebesség mérést akarjuk végezni, majd a konturde-
tekciót kiterjesztjük az összes szívciklus fázisban 
készitett magnitudó imagekre. A software a kontú-
rokat automatikusan rárakja a fázis képekre is. Ezt 
követően a fázis képek alapján generált grafikonon 

a sebesség és a volumengörbe generálódik. Ily 
módon kerül meghatározásra az adott érszakasz-
ban a megfelelő szisztolés, vagy diasztolés volu-
men.

Amennyiben a mérés az aorta kezdeti szakaszán 
történik, akkor ily módon a verővolumen kerül 
meghatározásra és aortabillentyü elégtelenség 
esetén (a diasztolés frakció mérésével) meghatároz-
ható továbbá a regurgitációs volumen is. 

Személyzet 

Technikus: radiológus szakasszisztens feladata: 
beteg előkészítése MRI vizsgálatra, MRI akvizició 
opeátori teendőinek ellátása, valamint a generált 
imagek processzálása, editálása. 

nem végző és kontrasztanyagot nem tartalmazó, 
mozdulatlan struktúrákat. A 4D MRA mérések 
rekonstrukciójánál is ez az első lépés.

Volume rendering. A manapság elérhető mun-
kaállomásokon futó szoftverek mindegyik rendel-
kezik térfogat leképező eszközökkel. A kidolgozás 
során érdemes szem előtt tartani, hogy melyik 
módszer milyen csapdákat tartogat.

MIP. A maximális intenzitás leképezés (maximum 
intensity projection – MIP) során a vizsgálat térfo-
gaton keresztül a vizsgáló nézőpontjából haladó 
minden egyes vetület mentén a program meghatá-
rozza, hogy melyik a legnagyobb jelintenzitás, 
melyen az adott vetületi sugár keresztül halad, és 
ezt jeleníti meg. Erek találkozásánál, ezért egyik 
részlegesen maszkolhatja a másikat, amely szűküle-
tet utánozhat. Amennyiben MIP leképezésen 
vágunk ki térfogatelemet, számítani kell, rá, hogy a 
nagyobb jelintenzitás által maszkolt, esetleg kisebb 
jeladású képlet könnyen eltávolítható. A szeletvas-
tagságot és a vetületet az ábrázolni kívánt struktúra 
méretéhez és orientációjához kell igazítani.

Felületi leképezés (SS – surface shaded). A felületi 
leképezés esetén a beállított jelintenzitás határok-
nak megfelelően a program a térfogatban lévő 
struktúrákat tömören (volume rendering – térfoga-
ti ábrázolás), esetleg plasztikusan árnyékolva (sur-
face shaded reconstruction – felületi árnyékolt 
rekonstrukció) jeleníti meg. Itt a jelintenzitás limi-
tek megválasztásakor óvatosan kell eljárni. Az alsó 
érték óvatlan emelése a kis méretű – esetleg fon-
tos – struktúrák hirtelen hanyagolásával jár. 
Shuntok zárhatók be és valótlan kapcsolatok hoz-
hatók létre nem megfelelő határérték kiválasztása 
esetén.

Virtuális endoszkópiás. A virtuális endoszkópos 
leképezésnél a jelintenzitás határokat úgy kell meg-
választani, hogy a kontrasztanyaggal telt részek 
belülről megtekinthetővé váljanak. Ez a munkaké-
peken nehezebben tájékozódó klinikus számára 
gyakran nagy segítség lehet. Vigyázni kell azonban, 
mert nem megfelelő beállítások esetén mestersé-
ges fenesztrációkat lehet létrehozni, szájadékokat 
lehet befoltozni.

Ferde leképezés (Oblique reformat). Ferde leképe-
zéssel szabadon választott síkban szemlélhető a 
vizsgált érszakasz. A szeletvastagság és a renderelé-
si mód (MIP, VR, átlag) szabadon megválasztható.

Görbe leképezés (Curved reformat). Az erek men-
tén kijelölt görbe felületet a készülék egy síkba 
hozza, a vaszkuláris struktúrát pedig kiegyenesíti. A 
pathológiás érszakasz oldalágaktól való távolsága 

szemléletesen ábrázolható. Kontrasztanyag adást 
követően nem csak a nagyerek, hanem az egész 
szív endocardiális felszín lenyomata is ábrázolható. 
A feltett coronális 3D slab magába kell foglalja az 
egész szívet, az image akvizíciót a bal pitvarba érő 
kontrasztanyag bólus fronthoz kell szinkronizálni. A 
vizsgálat kivitelezése egyebekben nem különbözik 
a 3D MR angiográfia kivitelezésétől.

Szív MRI editáló programok  
és leletezés 

MASS. Movie MRI felvételek elemzése, 
számított paraméterek 
 Végdiastolés idő: az EKG R hullám után rögtön az 

első idő intervallum. 
	 Végsystolés idő: az az idő intervallum, amely 

képen a bal kamra ürege a legkisebb, általában 
240-320 msec-mal az R hullám után.

	 Epi- és endocardilais kontúrokat be kell rajzolni, 
automatikusan, felhasználó által kontrolláltan 
félautomatikusan, vagy manuálisan.

	 Papillaris izmot szeparáltan kell értékelni, kontúr-
ját megrajzolni (a program beszámítja a bal 
kamra izomtömeg/volumen számítás során 
figyelembe veszi).

	 A bal kamra hossztengelyének rövidülése miatt a 
basisnál legalább eggyel több végdiasztolés sze-
letet kell számítani a bal kamra üregéhez, mint 
végszisztolést.

	 MRI vizsgálat során a következő globális bal 
kamra funkciót jelző paraméterek kerülnek meg-
határozásra: 
– végdiastolés térfogat (EDV, ml), 
– végsystolés térfogat (ESV, ml), 
– verővolumen (SV=EDV-ESV, ml), 
– ejekciós frakció (EF=SV/EDV x 100, %),
– perctérfogat (CO=SV x szívfrekvencia, ml/min 

vagy l/min)
– izomtömeg (M=myocardium térfogata x 

myocardium sűrűsége (1,05), gr) 
– csúcs ejekciós sebesség (PER, ml/s
– PER/EDV (EDV/s)
– PER idő (TPER, ms)
– Csúcs töltési sebesség (PFR, ml/s)
– PFR/EDV (EDV/s)
– PFR idő (TPFR, ms)

	 A globális paramétereket gyakran testtömegre 
vagy testfelszínre (BSA) számoljuk.

5.1. táblázat. A szív bal és jobb kamra funkciók mérése 
során mért paraméterek nomál értékei felnőtt férfiak és 
nők esetén.

Férfiak   
(n = 18)

Nők
(n = 18)

Bal kamra

EDV(ml) 118±27 96±21

EDV index (ml/m2) 59±12 57±10

ESV(ml) 40±13 29±9

ESV index (ml/m2) 20±6 17±5

EF(%) 67±5 70±5

Mass(g) 155±18 110±16

Mass index (g/m2) 78±9 65±8

EDWT(mm) 7.6±1.4 6.3±1.0

ESWT(mm) 13.2±1.8 12.2±1.6

SWT(mm) 5.5±0.8 5.8±1.2

%SWT(%) 75±16 96±24

Jobb kamra

EDV(ml) 131±28 100±23

EDV index(ml/m2) 65±11 58±11

ESV(ml) 53±17 33±15

ESV index(ml/m2) 26±7 19±8

EF(%) 60±7 69±9

Mass(g) 52±10 39±5

Mass index(g/m2) 26±4 23±2

Perctérfogat (l/min) 5.4±1.2 4.9±1.1

Szívindex (l/min/m2) 2.7±0.6 2.9±0.6

Szívfrekvencia (bpm) 70±12 73±12
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az iszkémiás, a billentyű- és a magas vérnyomás 
okozta) a várható életkor tekintetében klinikailag 
fontos prognosztikus paramétereknek bizonyultak.

Regionális myocardium funkció 

A bal kamra szisztolés funkciója a szívizomrostok 
körkörös és hossztengely irányú rövidülése, a szív-
izom radiális irányú vastagodása miatt kialakuló 
alak- és volumenváltozásokkal jellemezhető.

A bal kamra hossztengelyére merőleges rövid 
tengely felvételeken a bal kamra falvastagságát az 
epicardium és endocardium között mérjük végdi-
asztoléban és végszisztoléban, és az ebből szár-
maztatott szisztolés falvastagodás paraméterrel a 
myocardium regionális működését quantitatíve jel-
lemezzük.

A myocardium működésének qualitatív értéke-
lése a falmozgás analízisen alapul, amely az endo-
cardium kamra ürege felé történő mozgásának 
(normál mozgás, hypokinesis, akinesis, dyskinesis) 
vizuális megítéléséből áll. Gyorsabb módszer, mint 
az idő függvényében történő falvastagodás méré-
se, így klinikailag jobban alkalmazható. 

A regionalis myocardiális funkció meghatározá-
sa azért fontos, hogy az egyes régiók funkcióját a 
nagy epicardiális coronária artériák ellátási területé-
hez tudjuk kapcsolni. Így a regionális myocardium 
diszfunkció specifikus coronária artériához kapcsol-
ható, ami coronária betegség kimutatásában és 
kezelésében a legfontosabb (26) (5.12. és 5.13. ábra). 

MRI-vizsgálat iszkémiás 
szívbetegségben 

Dobutamin stressz MRI 

Bevezetés 

A szív MRI vizsgálat a nagyfokú precizitás és repro-
dukálhatóság miatt a globális kamravolumenek, 
izomtömeg mérésének referencia standard mód-
szerévé vált (27). A myocardium mozgás vizualizálá-
sára kifejlesztett magas felbontóképességű, légzés 
szünetben végzett technikák alkalmasak terhelés 
hatására megjelenő falmozgászavarok kimutatásá-
ra, illetve értékelésére.  

Stressz MRI indikációi 

Míg a myocardiális infarctus nyugalomban is kimu-
tatható, a terhelésre jelentkező iszkémia csak stressz 
körülmények között. A myocardiális iszkémia egyik 
legkorábbi jele a stresszre jelentkező falmozgásza-
var, ami sokkal korábban jelentkezik mint az EKG 
eltérés vagy az anginás fájdalom. 

A mágnesben a fizikai aktivitással végzett terhe-
léses vizsgálat igen problémás, míg farmakológiai 
terhelés jól reprodukálható és szinte minden beteg-
ben elérhetjük a submaximális terhelést. Stressz 
körülményeket fizikai aktivitással vagy standard 
protocolok szerint alkalmazott farmakológiai sze-

Asszisztens: kardiológus szakasszisztens feladata: 
beteg monitorozás, észlelés, stressz MRI protokoll 
irányítása.

Orvos: Szív MRI kivitelezésében, értékelésében 
jártas kardiológus, vagy radiológus szakorvos. 
Kötelező jelenlét a vizsgálat során. Feladat a beteg-
re szabott vizsgálati prokollok meghatározása. 
Image akvizíciók stressz protokollok felügyelő jelle-
gű irányítása, MR image editing felügyelete és lele-
tezés.

Globális és regionális 
kamrafunkció mérése MRI-vel 

Bevezetés 

A szív pumpafunkciójának elsődleges feladata a 
megfelelő véráramlás biztosítása. A megfelelő nyo-
más és volumen különbségek létrehozásához szük-
séges szív kontrakciót és relaxációt, azaz a bal 
kamra pumpafunkcióját legpontosabban a bal 
kamra nyomás-volumen görbéjével jellemezhetjük. 

Nem-invazív technikákkal sajnos direkt intraca-
vitális nyomás mérésre nincs lehetőség, ezért szív 
MRI vizsgálattal a bal kamra funkcióját bal kamra 
volumen mérések alapján meghatározott végszisz-
tolés és végdiasztolés térfogataival, a szisztole és 
diasztole kinetikai paramétereivel és az egyes bal 
kamra szegmentumokban mért falvastagodás mér-
tékeivel jellemezzük. Ezek a paraméterek viszont 
sokkal jobban jellemzik a szisztolés, mint a diaszto-
lés funkciót. 

A klinikai gyakorlatban elsődlegesen a bal kamra 
funkció mérését használjuk, mert felnőttkorban a 
legtöbb szív funkciózavar a bal kamra betegségei-
ből – azon belül is a leggyakrabban iszkémiás szív-
betegségből – adódik. Ennek ellenére a jobb kamra 
funkciójának meghatározása sok örökletes szívbe-
tegségben igen fontos, mint pl. pulmonalis artéria 
betegségben, a jobb kamrát érintő szívizombeteg-
ségekben. A jobb kamra különleges anatómiai alak-
ja miatt sokkal nehezebben vizualizálható, mint a 
bal kamra, valamint a képalkotásra vonatkozó eljárá-
sok sem egységesek. Ezért a jobb kamra volume-
neinek számításakor a képek automatikus analizálá-
sa sokkal nehézkesebb, mint a bal kamra esetén.

Az utóbbi évek kisérletes és klinikai tanulmányai 
a szív MRI vizsgálattal történő jobb és bal kamra 
funkció meghatározást “gold standard” eljárásnak 
tekintik. Ennek primér oka az, hogy a technikai fel-

szereltség fejlődésével, erős mágneses grádiensek, 
külső tekercsek, SSFP grádiens echo szekvenciák 
alkalmazásával ma már olyan jó minőségű és repro-
dukálható képeket tudunk generálni, amivel a 
korábbi ejárásokhoz (izotóp – ultrahang) képest 
nagyságrendekkel pontosabban tudjuk leképezni a 
szív anatómiáját és funkcióját. Bár az MRI felvétel a 
módszer miatt időt vesz igénybe, mégis az EKG trig-
gereléssel megfelelő időbeli felbontás érhető el. 
Más eljárokhoz hasonlítva az MRI minden esetben 
3D információt ad és emiatt a kamravolumenek 
számításhoz a kamra alakja és szimmetriája tekinte-
tében nincs szükség geometriai feltételezésekre, 
speciális egyenletekre.

A magas arányú reprodukálhatóság azt jelenti, 
hogy más vizsgálatokkal összehasonlítva klinikai 
tanulmányok során a vizsgálaton belül az egyes 
csoportok statisztikai összehasonlításához sokkal 
kisebb beteganyag szükséges és a mért adatoknál 
lényegesen kisebb változások is már szignifikánsak 
lehetnek (25). 

 

Globális bal kamra funkció 

A nagy kiterjedésű myocardiális infarctus elsődle-
gesen a myocardium szisztolés funkcióját csökken-
ti, csökken az ejekciós frakció, és a szív a bal kamra 
volumen emelkedés segítségével stabilizálja a verő-
volument és így tartja fenn a szervek számára szük-
séges perctérfogatot. Az emelkedett kamra volu-
men nagyobb falfeszüléssel jár, ami kedvezőtlenül 
befolyásolja a még érintetlen myocardium terüle-
tek működését, ezért a bal kamra progresszíven 
tágul, remodellálódik. Az aorta regurgitációban 
viszont a bal kamrai volumenterhelés van, ezért ott 
a bal kamra tágulás az elsődleges, kezdetben meg-
tartott myocardium funkció mellett. A krónikus 
volumenterhelés végül másodlagosan csökkenti a 
myocardium funkciót, ezért az ejekciós frakció is 
csökkeni fog. Összegségében tehát a globális kamra 
funkciós paramétereket a myocardium kontraktili-
tása és a szív volumenterhelése nagymértékben 
befolyásolja, így ezek alapján kell őket értelmezni. 
Például krónikus mitrális regurgitáció esetén a szív-
izom kontraktilitása csökkenni fog, mivel a bal 
kamra ejekciós frakció normális marad a bilentyü 
inkompetenicia miatti utóterhelés csökkenés miatt.

A globális kamra funkciós paraméterek (kamra 
volumenek, ejekciós frakció, myocardium hypertró-
fia) korlátaik ellenére sok szívbetegségben (például 

5.12. ábra. 
AHA/ACC ajánlás a tomográfiás képalkotás során a myocar-
diális régiók elnevezésére, a LAD (bal anterior descendens), 
az RCA (jobb coronária) és a LCX (bal circumflexus) artéria 
ellátási területének megfelelően. A régiókat a bal kamra 
bazális, középső és csúcsi harmadában 1-től 16-os szegmen-
tumig a rövidtengelyű felvételeken, a 17-es csúcsi szegmen-
tumot a hossztengely felvételen határozzuk meg

5.13. ábra. 
A szegmentumok polár térképe és elnevezése. A standardi-
zált szegmentális beosztás nem csak a myocardium mecha-
nikus funkciójának megítélésekor, hanem perfúzió és viabili-
tás vizsgálatkor is szükséges
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melyek között: súlyos mellkasi fájdalom (30 eset), 
fulladás (10 eset), kamrai extraszisztolia (8 eset), kri-
tikus vérnyomás emelkedés – >240/120 Hgmm (5 
eset), csökkenés – >40 Hgmm (3 eset), pitvarfibrillá-
ció (5 eset), émelygés (4 eset), beteg kérése (9 eset) 
szerepeltek (31) Annak ellenére, hogy a szövődmé-
nyek ritkák, fel kell rá készülni és gyakorlatot kell sze-
rezni abban, hogy a beteget gyorsan eltávolítsuk a 
mágnesből. 

A beteg vérnyomásának, szíritmusának monito-
rozása speciális szív MRI kompatibilis mérőeszkö-
zökkel történik. A sürgősségi ellátáshoz szükséges 
eszközrendszernek (defibrillátor és a reanimációhoz 
szükséges kellékek, gyógyszerek) a vizsgálat helyén 
azonnali elérhetőséggel jelen kell lennie. A beteg-
monitorozásnál az EKG ST szakasz megítélése a 
mágnes hatásai miatt nem lehetséges. A falmoz-
gászavarok viszont megelőzik az ST szakasz eltérést 
(32). Ezek a falmozgászavarok viszont EKG ST szakasz 
monitorozás nélkül is MRI-vel biztonságosan moni-
torozhatók. Utóbbi miatt viszont az szükséges, 
hogy az MRI felvétel készitéskor az imagek azonnali 
rekonstrucióra és megtekintése megtörténjen. 
Több előírás javasolja továbbá a pulzus oxymetria 
kiegészítő használatát, de ez vektor EKG használatá-
val nélkülözhető (33). 

Életképesség (viabilitás) vizsgálat 

Baer és mtsai alacsony dózisú dobutamin (10 μg/
kg/min) MRI használtak (falvastagodás fokozása isz-
kémia indukció), PET-tel (34) és transoesophagealis 
echocardiographiás vizsgálattal35 ősszehasonlítva 
jó eredményeket (81% szenzitivitás, 100% specifici-
tás) kaptak a viábilis myocardium megitélésében. A 
revaszkularizáció után 4-6 hónappal végzett vizs-
gálatoknál a funkcionális javulás jóslása 89%-os 
szenzitivitású és 94%-os specificitású volt akkor, ha 
a systolés falvastagodás növekedésének mértéke 
terheléses szív MRI vizsgálat során meghaladta a 2 
mm-t (36). A szenzitivitás és specificitás értékei PET-
tel megegyeztek. Sandstede és mtsai 25 beteg ese-
tén hasonló eredményeket kaptak (37). 

Az alacsony dózisú dobutamin terheléses vizs-
gálat tehát hatékony eljárás a viábilis szívizom kimu-
tatására. Hatékonysága a transoesophageális echo-
val és PET-tel vetekszik. Jelenleg azonban az eljárást 
csak egy-egy központ verifikálta. A további elter-
jesztéshez nagyobb beteganyagon végzett multi-
centrikus tanulmányok szükségesek. 

A viabilitás megítélésében újabb eljárások is 
ismeretesek, melyek leválthatják az alacsony dózisú 
dobutamin stressz MRI vizsgálatot. Néhány indiká-

rekkel, dobutamin/atropin, dipyridamole vagy ade-
nosine infusiókkal válthatunk ki (5.2.táblázat). 

Szekvenciák 

A bal kamra funkciójának értékeléséhez a következő 
feltételeknek kell teljesülniük (28):
	 Erős kontraszt legyen a vér és az endocardium 

illetve az epicardium és a környező struktúrák 
között (tüdő, máj, stb.).

	 Síkbeli képfelbontás legalább 2x2 mm, és a sze-
letvastagság legalább 8 mm legyen.

	 Időbeli felbontás <50 msec.

általában ezek a feltételek teljesülnek minden 
gradiens echo szekvenciálnál, pl. Standard gradient 
echo, segmentált k-tér (turbo) gradient echo, 
echo-planar imaging (EPI), hybrid szekvenciáknál 
(turbo gradient echo echo-planar imaging) és SSFP 
technikáknál is. A felvételeket szabad légzés mel-
lett, vagy rövid légzésszüneben, prosperktív, vagy 
retrospektív EKG triggerelés mellett végezzük. A 
fenti lehetőségekből a legtöbb vizsgáló jelenleg a 
SSFP technikákat választja, amellyel az endo- és az 
epicardium nagyon jól detektúlható. Tipikusan 1 
légzésvisszatartás 8-12 szívütésig tart. 

Dobutamin hatásmechanizmusa 

A dobutamin szimpatomimeticus gyógyszer, beta-
1, beta-2 és gyenge alpha-1 receptor stimuláló 
hatással. A gyógyszer a farmakológiai hatása dózis 
függő, és intravénás infúziója fokozza a szív kont-
raktilitását, frekvenciáját és csökkenti a vaszkuláris 

rezisztenciát. Alacsony dosisban alkalmazva (≤10 
μg/kg/min) a legfőbb hatása a kontraktilitás fokozá-
sa; nagyobb dosisban (max. 50 μg/kg/min) az emel-
kedett szívfrekvencia a következményes myocardi-
ális oxygen felhasználás növekedésével a stenotikus 
coronária ellátási területeken az izom összehúzódás 
relatív csökkenését okozza, ahogy az oxygen igény 
meghaladja a kínálatot és myocardium iszkémiát 
vált ki. Mivel a maximálisan stimulált normál és az 
iszkémiás területek egymás mellett vannak, így a 
normál és az iszkémiás szövetek között erősíti a 
kontraktilitás különbséget. A teljes hatás eléréséhez 
szükséges, hogy a betegek beta-blokkolók és nitrá-
tok szedését a vizsgálat előtt 24 órával abbahagy-
ják, mivel ezek a szerek gátolják a dobutamine hatá-
sát (5.3., 5.4. táblázat).

Biztonsági feltételek. A kis vagy a nagy dózisú 
dobutamin terhelés alatt a beteg monitorozása a 
mágnesben kötelező. általánosságban terheléses 
szív MRI vizsgálat során ugyanazoknak az óvintéz-
kedéseknek és életmentő eszköznek kell jelen len-
niük, mint más terheléses vizsgálat esetén (például 
stressz echocardiographiás előírás).

Alacsony dózisú dobutamin terhelés mellett 
minimálisak a mellékhatások, a magas dózisú dobu-
tamin terhelés 0.25%-ban súlyos szövődményekkel 
járhat, idetartozik az infarctus (0.07 %), kamrafibrillá-
ció (0.07%), tartós kamrai tachycardia (0,1%) (29, 30). 
Egy másik vizsgálatban 1000 beteg (haláleset nem 
volt) közül 1 esetben tartós kamrai tachycardia, 4 
esetben nem tartós kamrai tachycardia, 9 esetben 
magas kamrafrekvenciával járó pitvarfibrilláció és 2 
esetben II.fokú AV blokk fordult elő. A mellékhatá-
sok minden esetben az alapbetegséggel voltak 
összefüggésben. A betegek 7.4%-nál a vizsgálatot 
limitáló mellékhatás miatt kellett megszakítani, 

5.2. táblázat. A szív MR-vizsgálat során alkalmazható stress vizsgálat típusok eőnyei és hátrányai

Terheléses vizsgálat típusa Előnyei Hátrányai

Fizikai terhelés fiziológiás stimuláció beteg mozgás
elégtelen terhelés sok betegnél
MRI scanner környezetében nem 

praktikus

Dobutamin jó reprodukálhatóság
adekvát terhelés szinte minden 

betegnél
könnyen kontrollálható

Mellékhatások
Használat indikációi között még nem 

szerepel a stressz MRI vizsgálat

adenosin/ dipyridamole dobutaminnál kevesebb a mellékhatása dobutaminhoz viszonyítva kisebb a 
szenzitivitása 

5.3. táblázat. Farmakológiai terheléses protokollok

Stressz teszt indikációja Iszkémia vizsgálata
(magas dosis dobutamin/ atropin)

Életképesség vizsgálata
(alacsony dózisu dobutamin)

instrukciók a betegnek Ne szedje be beta-blokkoló és nitrát tartalmú gyógyszereit 24 órával a vizsgálat előtt!

Protokoll (5), 10, 20, 30, 40 μg/kg/min
mindegyik dosist 3 percig a submaximalis 

frekvencia eléréséig ((220-életkor)x0.85), 
hanem elég akkor még 1 mg atropin 
(4x0,25 mg) 

5, 10 μg/kg/min > 3 percig

Antidodum Beta-blokkoló (esmolol) 0,5 mg/kg lassan bolusban, ha kell még 0,2 mg/kg bolus
sublingualis nitroglycerin

5.4. táblázat. Monitorozás-előírások stressz MRI során

Dobutamin + atropin

Szívferkvencia és ritmus Folyamatos

Vérnyomás Percenként

Pulzus oxymetria (SpO2) Folyamatos

Klinikai tünetek Folyamatos

Falmozgászavar vizsgálat Terhelés szintenként
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SPECT vizsgálat kulcsszerepet játszanak a beteg 
kezelésében. A fenti vizsgálat minőségét attenuáci-
ós műtermékek gyengítik (50) és emellett a beteg 
rádioaktív sugárzásnak van kitéve. 

Az 1990-es évek elejétől sok tanulmány bizonyí-
totta, hogy a myocardium first pass MRI perfúziós 
vizsgálatával kisérletes modellekben (1, 2) és bete-
gekben (3-8, 12) coronária szűkületet lehet kimutat-
ni. A betegség sulyosságának mértéke fontos a 
prognózis megitélében, ezért az egész szívre kiter-
jedő sokszeletes perfúziós MRI módszert is kidol-
gozták. 

Az általánosan használt first pass vizsgálat mel-
lett vér oxygen szinten alapuló (BOLD) technikákat 
(51) és spin jelölő technikákat (52, 53) is használtak a 
myocardiális perfúzió kimutatására. Az utóbb emlí-
tett két módszer még korai kísérletes fázisban van, 
ezért a következőkben a kontrasztanyag halmozá-
son alapuló (contrast-enhanced) first pass technika 
kerül ismertetésre.

Szekvenciák 

(Ld. A szív perfúzió vizsgálata c. fejezetrészt.)

Vizsgálat lépései 

A teljes szív megjelenítése szükséges a betegség 
pontos kiterjedésének meghatározásához, ezért a 
rövid tengely felvételekből a basalis, a bal kamra 
középső és a csúcsi segmensen átmenő szeleteket 
állítunk be. Kontrasztanyag beadása után először a 
stressz (vasodilatator beadása után) perfúziót, hogy 
ne kontaminálja a képet a nyugalmi vizsgálat előtt 
beadott kontrasztanyag (5.14. ábra). 

Kontrasztanyagok 

T1 rövidülést okozó kontrasztanyagok. Extra-
vaszkuláris Gadolinium alapú kontrasztanyagok. A 
leggyakrabban használt kontrasztanyag fajták. 
Ezeket a kontraszanyagokat intravénásan adjuk be 
0.025–0.15 mmol/kg adagban és 3-5 ml/másodperc 
ütemben. A kontrasztanyag beadása közben a fenti 
technikák közül eggyel monitorozzuk a jelintenzitás 
változást a jobb, majd a bal kamrában és végül a bal 
kamra myocardiumában. Korai típusú kontrasztan-
yag halmozás a bal kamra myocardiumában függ a 

kontrasztanyag dózisától és eloszlásától illetve a 
pulzus szekvencia típusától. Döntő fontosságú 
olyan jel intenzitás növekedést elérni, ami sokkal 
magasabb a kép zaj küszöbénél, mert így el lehet 
különíteni a normál- és a hypoperfúziós myocardiu-
mot. Magasabb vér és szöveti Gadolinium koncen-
tráció esetén T2* effektusokat kapunk, ami tehát a 
magasabb adagban adott kontrasztanyagok ese-
tén a szív üregében és végül a bal kamra myocardi-
umban is szignál vesztéshez vezet.

Intravaszkuláris Gadolinium alapú kontrasztanya-
gok. Perfúziós imageléssel kapcsolatban korlátozott 
számu adat áll csak rendelkezésre. Az intravaszkulá-
ris kontrasztanyag esetén a Gadolinium komplex 
olyan nagyobb molekulához kapcsolódik, mint az 
albumin, vagy a dendrimerek. Ezekkel a kontraszt-
anyagokkal a szívizomban alacsonyabb szignálin-
tenzitás emelkedés várható, mivel a kontrasztanyag 
kevesebb protonnal találkozik, mint az extravaszku-
láris típusú kontrasztanyagok (az extravaszkuláris 
típusú kontrasztanyagok már a first pass során 
kilépnek az intravasalis térből és az intersticiális tér-
ben és a sejtmembránokon is a protonoknál T1 
rövidülést indukálnak). Adatfeldolgozás, a kinetikus 
modellek is mások, mint amit az extravaszkuláris 
kontrasztanyagoknál használunk.

T1 és T2 rövidülést okozó kontrasztanyagok. Az 
utóbbira példa az ultra-kisméretű paramágneses 
vas-oxid partikulumok (USPIO), amelyek egy oxidált 
keményítő burokban több órán át intravaszkulári-
sak maradnak (plazma felezési idő 2 óra). Az USPIO 
effektusát first pass imaginggel vizsgálták.54 A rela-

ció esetén viszont (pl. az életképesség és iszkémia 
integratív megítélében) ennek a kontrasztanyag 
nélküli eljárásnak továbbra is megmarad a helye. 

Terheléssel kiváltott falmozgászavar  
az iszkémia diagnózisában 

Nagy dózisú dobutaminnal vagy fizikai terheléssel 
kiváltott falmozgászavar értékelése echocardiog-
raphiás vizsgálattal bizonyítottan alkalmas eljárás 
feltételezetten coronária artéria betegség szűrésé-
re. Szenzitivitását és specificitását 54–96%-os és 
60–100%-os tartományban közölték (38), amelyek a 
betegség pre-test valószínűségtől és a centrumok 
gyakorlatától függött. A stressz echo a nem diag-
nosztikus esetek 10–15%-ban limitált értékű (38), 
alacsony a specificitása a bal kamrai bazális-laterális 
és a bazális-inferior szegmentumok esetén (39), 
valamint alacsony a vizsgálat reprodukálhatósága 
(40). 

Amennyiben a cél a falmozgászavarok identifi-
kálása, akkor jó eredményeket kapunk a közepes 
adagú (max. 20 μg/kg/min) dobutaminnal végzett 
vizsgálatok során (41-43). Mindez elvégezhető annak 
ellenére, hogy az echocardiográfiás vizsgálatok azt 
mutatták, hogy a magas szenzitivitás eléréséhez 
magasabb adagok és kiegészítő atropin adása szük-
séges. Egy koszorúsérbetegség gyanú miatt vég-
zett 208 beteggel foglalkozó prospektív tanul-
mányban magas dózisú dobutamint és atropint 
(max. 40 μg/kg/min és max. 1mg atropin) használ-
tak a szignifikáns koszorúsérbetegség (>50% steno-
sis) vizsgálatára és a stressz MRI-t, valamint echocar-
diográfiát az angiográfiás eredményekkel hasonlí-
tották össze (44). A transzthoracalis echocardiográ-
fiával összehasonlítva a stressz MRI szignifikánsan 
jobbak bizonyult a szenzitivitás (86%–74%), a speci-
ficitás (86%–70%) és a diagnosztikus pontosság 
(86%–73%) tekintetében. Ez az különbség még 
tovább fokozódott akkor, amikor minimálisan rosz-
szabb volt az echocardiográfiás felvétel minősége. 
Az eredmények jobban összehasonlíthatók voltak, 
amikor az echo felvételek minősége jó, vagy nagyon 
jó volt. Egy másik tanulmányban hasonló protokoll 
szerint nem diagnosztikus echocardiográfia esetén 
MRI-vel a betegek 94%-a vizsgálható volt és az 
angiográfiával való összehasonlítás 83%-os szenziti-
vitást és specificitást mutatott (45). 

Mivel a nagy dózisú dobutamin terheléses CMR 
vizsgálat igen pontos és kevesebb, mint 30 perc 
alatt kivitelezhető, egyre nagyobb mértékben 

kiváltja a terheléses echocardiographiás vizsgálatot 
coronária artéria betegség diagnosztizálásában 
azokban az esetekben, ahol az echocardiográfia 
nem diagnosztikus vagy kép minősége nem opti-
mális.

Felvételek értékelése 

Életképesség (viabilitás). Viabilitás vizsgálatoknál 
quantitatív értékelések szükségesek. A viabilis myo-
cardium diagnosztikus kritériumai (34-36):
	 végdiastolés falvastagság>5 mm, nyugalmi fal-

vastagodás mellett vagy 
	 nyugalmi akinézis mellett ≥2 mm-es systolés fal-

vastagodás növekedés dobutamin terhelésre.

Falmozgászavarok az iszkémia diagnoszti-
kájában. Iszkémia diagnózisában a falmozgászava-
rok optimális értékeléshez szükséges egy több, 
egymással szinkron mozgó képsorok megtekinté-
sére alkalmas eszköz, amellyel egyszere lehet érté-
kelni minden nézetet minden dózisemelésnél. A bal 
kamra 17 segmensét a terhelés minden szintjén az 
Amerikai Echocardiográfiás Társaság standardjainak 
megfelelően értékeljük (46) (ld. 5.12. ábra). A képmi-
nőséget jó, elfogadható és rosszként ítéljük meg és 
minden esetben meg kell adni a vizsgált szegmen-
tumok számát. A szegmentális falmozgászavarok 
normokinetikus, hypokinetikus, akinetikus, vagy 
diszkinetikusként értékelendők 1-től 4 pontig. A 
pontok összege az analizált szegmentumok számá-
val elosztva adja a falmozgászavar számszerű érté-
két (wall motion score). A normális kontrakció egy 
pont, a magasabb értékek falmozgászavart jelente-
nek. Dobutamin stressz során az emelkedő adago-
lás mellett a falvastagodás fokozódának elmaradá-
sa, vagy a falvastagodás csökkenése patológiás 
eltérésnek számít. 

Myocardium perfúzió 

Bevezetés 

Coronária betegségben a klinikai döntést a revasz-
kularizáció szükségességéről ideálisan a coronária 
stenosis anatómiája és a annak haemodinamikai 
jelentősége alapján hozzuk meg (47). A perfúziós 
defektus súlyossága és kiterjedése meghatározó a 
beteg prognózisában is (48, 49). Ezért myocardiális 
perfúziót vizsgáló diagnosztikus eljárások, mint a 

5.14. ábra. 
A perfúziós vizsgálat lépései: A balkamra bazális, középső és 
csúcsi szegmensét megjelenítő movie rövid tengely felvéte-
lek orientációjának megfelelően adenozin és kontraszt-
anyag adását követően lefutatjuk a perfúziós protokolt. 15 
perc elteltével újabb kontrasztanyag adás után végezzük el 
a nyugalmi perfúziós képalkotást
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MR magas szenzitivitást és specificitást mutat. Az 
anatómiailag definiált coronária betegség detekció 
összehasonlitásban az MR 87%, a PET 91% szenziti-
vitást, valamint az MR 85%, a PET 81% specificitás 
értéket mutatott (14). A magas diagnosztikus érzé-
kenység eléréséhez az MRI mérés reprodukálható-
sága nagyon fontos, így standard paraméterként 
kell beállítani a preparációs pulzus szögét, késlelte-
tési időt és a kiolvasás szöget. Az MR perfúziós szek-
venciák standardizálásához és az MR perfúziós 
szekvencia széles körben történő alkalmazásához 
azonban még további multicentrikus tanulmányok 
szükségesek.

Myocardium életképesség 

Bevezetés: a myocardium  
viabilitás klinikai kérdés 

A viabilis myocardium definició szerint az élő szív-
izom sejtek meglétét jelenti és nem veszi figyelem-
be, hogy ezek az szívizomsejtek képesek-e tényle-
ges kontrakcióra. A kontrakcióra képtelen, de élő 
szívizom sejtek identifikálása klinikailag fontos kér-
dés. Például percutan intervenció során a revaszku-
larizációt gyakran azért végezzük, mert a kontrakti-
lis diszfunkciót mutató területekről feltételezzük, 
hogy viabilisak és a beavatkozás után helyreáll a 
működésük. Ehhez hasonlóan coronária artéria 
bypass műtéttől is azt várjuk, hogy javítani fog a 
kontraktilis diszfunkciót mutató területek működé-
sén feltéve, hogy a területek életképesek. Az élet-
képtelen területek revaszkularizációja viszont nem 
fog javítani a kontraktilis diszfunkción, és ebben a 
megvilágításban kontraindikálni kell magát a 
beavatkozást is, mivel magának az intervenciónak is 
van némi kockázata. 

A myocardium viabilitást hagyományosan 
dobutamin terheléses echocardiographiával vagy 
rádionuklid scintigráphiával határozzuk meg. A 
következő fejezet azt a contrast-enhanced MRI 
(ceMRI) technikát mutatja be, amivel lehetővé tette 
a myocardium viabilitás, mint klinikai kérdés meg-
ítélését.

Myocardiális viabilitás  
megközelítése szív MRI-vel 

Több megközelítést írtak le az irodalomban a viabi-
litás klinikai kérdésében, idesorolhatjuk a dobuta-

min terheléses cine képalkotást, ami hasonló elven 
alapul, mint a dobutamin terheléses echocardiog-
ráfia; spektroszkópos képalkotást foszforral, nátri-
ummal és káliummal; az egyértelmű geometriai 
indexek értékelése, mint a falvastagság és/vagy fal-
vastagodás. A myocardium viabilitás specifikus kér-
désének újabb MRI technikákkal történő vizsgálata, 
kontrasztanyag halmozás jellegzetességeinek 
kimutatása alapos tudományos munkát igényelt. 
Az új MRI technika a az EKG kapuzott SEG IR-TFL 
akvizíciós technika lett, mivel ez különíti el legjob-
ban a szízominfarctusos szövet késői típusú kont-
rasztanyag halmozását, azaz az infartktus területé-
ben a magas MRI szignál intenzitást mutató és nem 
mutató, életképes szívizom területeket. Ezzel a 
technikával érhető el továbbá a legnagyobb kont-
raszt/zaj (contrast to noise ratio – CNR) arány is.

Technika: ld. A szív életképesség vizsgálata c. 
fejezetrészt.

Késői típusú kontrasztanyag-halmozás 
értelmezése 

Már több, mint 15 éve ismert a jelenség, hogy kont-
rasztanyag adása után 10 perccel készített felvétele-
ken az infarctusos területek signifikánsan több 
kontrasztanyagot halmoznak, mint a normál myo-
cardium. Irodalmi adatok támasztják alá, hogy akut 
infarctus után a késői típusú kontrasztanyag halmo-
zás figyelhető meg a megfelelő régiókban. A késői 
típusú kontraszt klinikai, patofiziológiai jelentősége 
a krónikus szívizominfarctus és a diszfunkcionális, 
de életképes szívizom vizsgálata során azonban 
nem került bevezetésre. Az újabban elérhető MRI 
képminőséggel azonban lehetségessé vált, hogy az 
életképességet részleteiben is vizsgáljuk. 

Az elmúlt két év tudományos adatai azt mutat-
ják, hogy a késői típusú kontrasztanyag halmozás 
csak az irreverzíbilisen károsodott myocardiális 
területekhez tartozik, és nem függ össze azzal hogy 
a terület kontrahál-e, vagy nem és független a káro-
sodás időtartamától (63-65). Az eredmények azt 
mutatják, hogy az életképesség és a késői típusú 
kontrasztanyag halmozás között fordított arányos-
ság van: a kontrasztanyagot halmozó területek nem 
életképesek, a kontraszanyagot nem halmozó terü-
letek pedig életképesek. A késői típusu kontraszt 
értelmezéséről szóló utóbbi, egyszerű megállapitás 
az iszkémiás szívizomkárosodás több formájának 
állatkisérles vizsgálata során is megállta a helyét 
(63-65).

tive magas T2 relaxivitás (35 L*mmol-1sec-1 ) miatt 
ezt a kontrasztanyagot magasabb adagban is lehet 
használni, melynek eredményeképp a first pass per-
fúzió során a jól perfundált myocardiumban kont-
raszanyag szignál vesztés jön létre és így a hypo-
perfundált területekben magas marad szignál 
intenzitás (T2* rövidülést okozó kontrasztanyagok). 

Vizsgálat értékelése 

Semi automatikus vagy automatikus kiértékelési 
procedúrák szükségesek ahhoz, hogy a vizsgálat 
megfelelő reprodukálhatóságát és csökkentsük a 
vizsgáló függőséget. Az automatikus analízis olyan 
perfúziós paraméterek származtatását kell eredmé-
nyezze, ami abszolút kvantifikációt jelez, mint pl. a 
szöveti perfúzió mérése ml/min/g értékekben.

A szöveti perfúziómérés paraméterei. Az 
elért maximális szignál intenzitás (1, 2, 15) a szignál 
intenzitás (SI) emelkedés sebessége (upslope) (5, 7, 
14, 55), kontrasztanyag beérkezési idő, a szignál 
intenzitás maximumának elérési ideje, átlagos tran-
zit idő (55, 56), a szignál intenzitás görbe alatti terü-
let (57) a mért paraméterek. Ezek az SI idő függés 
görbék akár pixelről pixelre, de akár szektoronként, 
vagy szektorokon belüli endo-cardialis, mid-myo-
cardiális, vagy epi-cardiális területekből is származ-
tathatók. 

A perfúziós adatokat a megfelelő SI – idő analízis 
előtt a globális szívpozició változásra kell korrigálni, 
melyet a légzésszünetben esetlegesen fellépő rekesz-
izom mozgás okozhat. Az MRI szignál csökkenése 
jöhet létre akkor, ha a felvétel közben szív pozíciója 
távolodik (a szív és a vevőtekercs közötti távolság 
emelkedik). Ez a szignál intenzitás minimális mértékű 
a tekercshez közel eső első fal esetén, míg kifejezett 
lehet a hátsó fal esetén. A korrekció legegyszerűbb 
módja az, ha a szignál intenzitást a kontraszt adása 
előtti szignál intenzitásra normalizáljuk.

Az upslope meghatározás a perfúzió mérésének 
egyik semikvantitativ paramétere (5, 7, 14) (állatkísér-
letes adatokban microspherákkal igazolt mérések, 
55). Ez a meghatározás az SI idő görbe kezdeti sza-
kaszát vizsgálja (a görbe első néhány másodpercig 
tartó szakasza). Utóbbi nagy előny, hiszen ez idő 
alatt a beteg még jól vissza tudja tartani a légzését 
és ezáltal jóval kevesebb a légzési artefakt, továbbá 
ez idő alatt még nem recirkulál a kontrasztanyag.

A szöveti perfúzió abszolút kvantifikációja. 
Az adatok mozgás korrekciója mellett szükséges az 
is, hogy az image szignál intenzitásokat kontraszt-

anyag koncentrációra konvertáljuk annak érdeké-
ben, hogy megkapjuk a megfelelő input korrekciót 
is. Ehhez az szükséges, hogy a szignál intenzitás – 
kontrasztanyag koncentráció – idő függvény min-
den kompatmentre (intravaszkuláris, itersticiális és 
intarcelluláris terek) és a first pass imagelés minden 
időpillanatára korrekt matematikai modellel legyen 
bemutatva. A szignál intenzitás kontrasztanyag 
koncentráció konverziót követően különböző 
modelek alapján lehet a szöveti perfúziót kalkulálni 
(ml/perc/gr-ra számolva). A kontrasztanyag kon-
centrációt főleg az intravaszkuláris kontrasztanya-
got használó kutatók mérik (58, 59). Az intravaszku-
láris kontrasztanyagoknál használt modellek estén 
tudni kell és a modellnek foglalkoznia kell a vaszku-
láris és extravaszkuláris terek közti proton csere üte-
mével (60, 61), a kontrasztanyag iszkémiás területbe 
történő beáramlásával és az érstruktúrával (62).

Dokumentálás. A nukleáris cardiológiában a szív-
izomperfúzió polár térképezését rendkívül eredmé-
nyesen alkalmazzák. Hasonló eljárás a perfúziós MRI 
esetén is lehetséges. Például polár formátumban 
be lehet mutatni az MRI szignál upslope-ot (14). Az 
MR-hez hasoló transzmurális perfúzió különbségek 
más technikával nem is mutathatők ki, ezért az ups-
lope alapján parametrikus rövid tengely imagek 
újabb információt adhatnak (14). Az upslope-ada-
tokhoz hasonló perfúziós paraméterek értékelését 
ideálisan normál adatokhoz kellene hasonlítani, 
hogy vizsgálótól függetlenek legyenek: ha egy 
adott küszöb alatt egy színnel kódoljuk a pixeleket 
vagy a szektorokat, akkor így vizuálisan el tudjuk 
különíteni a csökkent perfúziós területeket, és azok 
kiterjedését kvantitatívan meg lehet határozni (14).

Az MR perfúziós vizsgálat diagnosztikus 
értéke. Jól szelektált egy koszusér betegséggel 
rendelkező populációban sok szeletes technikát 
alkalmazva 100%-os szenzitivitás érhető el (4, 5). 
Ugyanezen MRI módszerrel – nem szelektált popu-
lációban 10 beteg esetén csak 44%-os szenzitivitást 
(6) vagy 45 beteg esetén 44%-os alacsony specifici-
tást (12) mutatott. Egy újabb vizsgálat egy szelet 
akviziciós technikával a jobb pitvarba injektált kont-
rasztanyag alkalmazásával 75%-tól nagyobb szűkü-
let esetén 90% szenzitivitást és 83% specificitást 
mutat (7). Egy PET alapján csökkent coronária áram-
lást mutató betegcsoportban hemodinamikailag 
szignifikáns szükületek esetén a perfúziós MR 91% 
szenzitivitást és 94% és specificitást mutat (14). Az 
érintett szívizom terület nagysága nagyon jól korre-
lált a PET mérésekkel. A kvantitatív coronária angi-
ográfiával mért ≥50% szűkületek esetén a perfúziós 
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bizonyítják, a zsugorodás mértéke a gyógyulás alatt 
három, négyszeres is lehet (72). Ezen kérdésekben 
további vizsgálatok szükségesek, mert az infarctus 
gyógyulása alatti kontrasztanyagot halmozó és 
nem halmozó régiók méretváltozásai a posztinfarc-
tusos remodeling új megközelítését vetik fel. 

Falmozgásbeli javulás revaszkularizáció  
utáni előrejelzése 

Mivel a krónikus human infarctus kontrasztanyagot 
halmoz, ezért a kontrasztanyaggal végzett szív MRI 
vizsgálat hasznos lehet koszorúér betegségekben, 
annak megítélésére, hogy revaszkularizáció után a 
kontraktilitás visszatér-e. Azokat a területeket, ahol 
kontraktilis diszfunkció van, két részre oszthatjuk, a 
kontrasztanyagot halmozó és nem halmozóra 
(traszmuralitás tekintetében negyedelhetjük az 
endo – epicardiális rétegeket). A feltevés az volt, 
hogy azok diszfunkcinális régiók, melyek nem hal-
moznak kontrasztanyagot viabilisek és funkciójuk 
visszaállítható, míg a kontrasztanyagot halmozó 
diszfunkcionális területek infarctusosak, funkciójuk 
nem állítható vissza. Az utóbbi idők eredményei ezt 
a hipotézist igazolták (73). Falmozgászavart mutató, 
de késői típusú kontrasztjelenséget nem mutató 
szívizom 329 szegmentum esetén a falmozgászavar 
78%-ban megszűnt. Ezzel ellentétben a 75%-nál 
nagyobb transzmuralitást mutató késői típusú 
kontraszt esetén 58 szegmentumból csupán 
2%-ban mutatkozott falmozgászavar javulás. Ezen 
adatok egyértelműen mutatják, hogy a kontraszt-

anyaggal végzett szív MRI vizsgálat alkalmas a via-
bilis myocardium azonosítására krónikus koszorúsér 
betegségben. 

Nem transzmurális infakctus  
esetén javul a falmozgás 

Nem transzmurális kontrasztanyag halmozást 
mutató területeken javulhat a falmozgás napokkal, 
hetekkel az akut infarctus után. Viabilis myocardiu-
mot klasszikusan úgy definiáljuk, hogy az idő múlá-
sával javul a kontraktilis funkciója. Ha az infarctust 
követően kontrasztanyag halmozás figyelhető meg, 
akkor ez bizonyíthatná, hogy viabilis izomzatban is 
előfordul kontrasztanyag halmozás. A magyarázat-
tal az probléma, hogy a myocardiumon viabilitás 
„minden vagy semmi” elven definiált, azaz a myo-
cardium transzmurális segmense viábilis (funkciója 
javul) vagy nem viábilis (funkciója nem javul). A 
valószínűbb magyarázat viszont az, hogy az egész 
falvastagság a „veszélyeztett” myocardium terület-
hez tartozott és ahogy a coronária elzáródás ideje 
növekedett úgy nőtt a nekrózis “hullámfrontja” (74) 
a külső rétegek felé. Mielőtt azonban a nekrózis hul-
lámfrontja elérte volna az epicardiumot, a fal másik 
– epicardiális – felét a reperfúzió megmentette. 
Ilyen esetben a kontraktilis funkció javulása azzal 
magyarázható, hogy a viábilis myocardium külső 
rétege három nap után stunning állapotában volt 
és négy hét múlva visszatért a funkciója. Mivel a via-
bilitást vizsgáló eddigi módszerek, mint dobutamin 
stressz echocardiográfia és nuklearis scintigráfia 

Akut humán infarctusok 

A képminőség javításának akkor van értelme, ha 
jobb diagnosztikai lehetőségeket nyújt. A korábbi 
vizsgálatok alapján az akut myocardiális infarctusra 
a kontrasztanyag halmozás jellemző, a vizsgált 
betegeknek ugyanakkor kiterjedt infarctusuk volt 
és nem vizsgálták az infarctus transzmuralis kiterje-
dését (66-68). Az utóbbi időben két tanulmány is 
különbséget tett spin-echo-MRI technikával a 
transzmurális és a subendocardiális kontrasztanyag 
halmozás között (69, 70). Bár mindkét tanulmányban 
MR képekben is be tudták mutatni a transzmurális 
érintettséget, ugyanakkor Dendale és mtsai (69) 56 
betegből 15-nél (27%), Yokota és mtsai (70) pedig 
44-ből 6 betegnél (13%) dokumentáltan infarctu-
son átesett betegeknél nem találtak késői típusú 
kontrasztot. Ezek az infarctusok általában kisebbek 
voltak és nyugalomban nem volt falmozgászavar 
(69) és a csúcs CK szintek alacsonyabbak voltak (70). 
Az, hogy a kisebb infarctusokat nem tudták kimu-
tatni, az valószínü a konvencionális spin-echo-kép-
alkotás korlátainak köszönhető, amelynél a kép 
akvizíciója normál légzés mellett percekig tart. A 
kontrasztanyagot halmozó myocardium láthatóvá 
tételét a következők csökkentik: légzés ciklusa alatt 
fellépő “partial volume” effektus miatt mozgás átla-
golás történik, a légzőmozgások miatt műtermékek 
vannak és a korlátozottan megválasztható repetíci-
ós idő miatt enyhébb a T1 súlyozás. 

Simonetti és mtsai (17) 18 infarctuson átesett 
beteget vizsgált. Az infarctust a normál limit kétsze-
resére emelkedő, és csökkenő CK-MB szinttel jelle-
mezték. Az MRI 19±7 nappal a dokumentált enzim 
emelkedést követően történt és egy beteget sem 
zártak ki a vizsgálatból amiatt, hogy rossz lett a kép-
minőség. A késői típusú kontraszt vizsgálat mind a 
18 betegben pozitív lett. Az MR szignál intenzitás az 
infarctusos területekben 485±43% -al magasabb 
volt, mint a normál területekben. Ilyen fokú késői 
típusú kontrasztot korábban egy vizsgálatban sem 
igazoltak (17). A jól megválasztott technikával tehát 
100%-os specificitással ki lehet mutatni az infarc-
tust.

Krónikus humán infarctusok 

A basic science adatok alapján szisztematikus 
human vizsgálatokat kezdtek. Az egyik kulcskérdés 
az, hogy a krónikus human infarctusok esetén 

van-e késői típusú kontrasztanyag halmozás. Ezt a 
kérdést egy olyan tanulmányban vizsgálták, ahol a 
beteganyagot nekroenzim emelkedéssel igazolt 
3-tól 14 hónapja infarctuson átesett betegek alkot-
ták (71), míg a kontroll csoportot nem iszkémiás car-
diomyopathiás betegek és egészséges önkéntesek 
adták. A kontroll csoportban a szívkatéterezés során 
normál coronária státuszt találtak. A kontroll cso-
port és az infarctusos csoport MRI felvételeit rando-
mizáltan vizsgálták. A krónikus infarctusos csoport 
esetén a 3 hónapos infarctusnál 32-ből 29 beteg 
(91%) esetén, míg a 14 hónapos infarctusnál 19 
beteg mindegyikénél (100%) kontrasztanyag hal-
mozás alakult ki. Egy másik csoportosítában, koro-
narográfiával is igazolt az infarctust okozó elválto-
zás esetén a 3 hónapos infarctusos 25 beteg közül 
24 esetben, a 14 hónapos infarctusos betegek ese-
tén pedig mindegyiküknél találtak késői típusú 
kontrasztot. A kontroll csoport (20 nem iszkémiás 
cardiomyopátiás és 11 egészséges önkéntes) ese-
tén senkinél sem találtak késői típusú kontrasztot. A 
vizsgálati adatok egyértelműen mutatják, hogy a 
krónikus human infarctusok kontrasztanyagot hal-
moznak és erősen azt sugallják, hogy a korábbi 
infarctust a késői típusú kontraszt MRI vizsgálat 
kimutatja (71) (5.15. ábra).

Infarctus remodeling 

Érdekességként azt találták, hogy a kontrasztanyag 
halmozás térbeli kiterjedése a vizsgálatok alapján az 
infarctus gyógyulásával csökken. Egy állatkisétes 
tanulmányban 3 nappal, 10 nappal, 4 és 8 héttel az 
infarctust követően végeztek vizsgálatokat. A késői 
típusú kontraszt kiterjedtsége 8 hét alatt 3 szorosá-
val csökkent. Ugyanezen idő alatt a késői típusú 
kontrasztot nem mutató területek nagysága növe-
kedett. Ezen megfigyelések egyfajta interpretációja 
az, hogy három nap után a kontrasztanyagot hal-
mozó terület nagyobb volt, mint az infarctus terü-
let, nyolc hét után azonban csökkent, ahogy a 
reverzibilisen károsodott területek meggyógyultak 
és nem halmoztak kontrasztanyagot. Ez az interpre-
táció viszont valószínűtlen, mert erős kapcsolat van 
a kontrasztanyag halmozást mutató terület nagysá-
ga és a több időpontban szövettanilag igazolt 
infarctus nagysága között (63). A fenti eredmények 
másik magyarázata az, hogy az idő elteltével infarc-
tus zsugorodik és az elpusztult szívizomsejtek 
helyén kollagén heg képződik. Az infarctus zsugo-
rodás jelenségét már korábbi irodalmi adatok is 

5.15. ábra. 
Három rövid tengely késői tipusu kontraszt felvétel a szív bázis, középső és csúcsi harmádából. Jól látható, hogy mindhárom 
szeletben az inferior, inferolaterális, inferoszeptális szegmentumokban magas az MR szignál intenzitás. A csúcsi harmadban 
transzmurálisan, a középső harmadban átlagosan 70%-ban, de inferoszeptálisan 100%-ban, a bazális szegmentumban 50%-
ban (inferoszeptálisan itt is kis kiterjedésben 100%-ban) nem viabilis (infarctus) szövet látható
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kvalitatív, mind kvantitatív információ nyerhető a 
regurgitáció vagy stenosis súlyosságáról és a volu-
metriás áramlásról (77). 

Technikák 

Spin echo 

A „dark blood” imaging technikával (kettős inverzi-
ós recovery után fast spin echo gyűjtés) strukturális 
információ nyerhető a billentyűk morfológiájáról 
(78). Ezt a pulzus szekvenciát a többszeletes, több 
fázisú vizsgálatban már nem használjak volumenek 
(kamra volumenek vagy izomtömegek) értékelésre, 
mivel rossz a időbeli felbontóképessége és hosszú 
akviziciós időt ígényel.

Cine gradient echo 

A cine gradient echo MRI, „white blood” technika 
előnye, hogy egy szívciklus alatt egy szeletben 
folyamatosan, egymás után készít imageket, ame-
lyeknek jó az időbeli felbontóképessége és az 
endocardiális határ kiválóan megítélhető. A normál 
véráramlás magas szignálintenzitásat ad a cine gra-
dient echo szekvencián és fehérnek tűnik, a turbu-
lens áramlás spin defázisolódást okoz, amely szig-
nálvesztéshez vezet, így a technika alkalmas lehet 
regurgitációk és stenosisok lokalizálására. Légzés 
szünetben készített cine MRI technikák segmentált 
k-tér metódus felhasználásával több fázisú képalko-
tást tesznek lehetővé egy szeletben, egy légzés 
szünet alatt. Újabban légzés szünet nélkül a real-ti-
me módszerekkel próbálkoznak a billentyű funkció 
megítélésére. Az áramlás íránya és volumene color 
flow térképezésével az echocardiographiához  
hasonlóan ítélhető meg (79). 

Steady state free precession cine 

Bal és jobb kamra struktúrális és funkciónális meg-
ítélésére újabban a steady state free precession 
(SSFP) technikát alkalmazzák. Az image minőség 
bizonyítottan jobb, mint a régebbi fast low-angle 
(FLASH) gradient echo cine technika esetén. Ennek 
ellenére a billentyű betegség megítélésében 
potenciális hátrányai vannak. A rövid echo idő miatt 
az SSFP technika kevésbé érzékeny a spinek defázi-
solódására, és ennek következtében az új módszer 

már elvben is kevésbé érzékeny stenózisos és regur-
gitációs billentyű grádiensek lokalizálására. Egy 
tanulmány alapján, SSFP technikával jobb a képmi-
nőség, mint FLASH technikával, de csökken a bilen-
tyű felépítésének megítélhetősége, főleg bicuspi-
dalis aorta billentyűk esetén (80). A szerzők e két 
technika kiegészítő használatát javasolták billentyű-
betegségek diagnózisában.

Sebesség kódolt cine (VEC) 

A véráramlást fázis kontraszt cine MRI (velocity-en-
coded cine=VEC) képalkotással vizsgáljuk. A fázis 
eltolódás mértékének mérésével áramlási sebessé-
get határozhatunk meg, mivel a fázis eltolódás mér-
téke arányos az időegység alatti elmozdulással. A 
stenotikus szájadék bármely oldalán a sebesség (V) 
és a nyomás különbség (ΔP) arányítására a Bernoulli-
egyenletet (ΔP=4V2) használjuk. A sebességmérést 
illeszthetjük egy területre, mint például egy ér vagy 
egy szívüreg, és ilyenkor az áramlás térfogatát szá-
mítjuk ki. 

Regurgitáció 

Cine MRI és szignálvesztés 

Cine gradient echo technikával a regurgitáció szig-
nál vesztéshez vezet a spinek defázisolódása miatt. 
Egy 26 mitrális regurgitációval bíró betegből alló 
tanulmányban kimutatták, hogy a systole alatt a bal 
pitvarban létrejövő szignál csökkenés kiterjedése és 
mértéke jól korrelál Doppler echocardiographiával 
és kontraszt ventriculographiával meghatározott 
mitralis regurgitáció súlyosságával (81) (5.17.ábra, 
5.18. ábra).

Aorta regurgitációt ehhez hasonlóan a létrejött 
szignál vesztés mértékével értékeltek (ld. 5. 10. ábra).

Wagner és mtsai 92%-os diagnosztikus biztos-
ággal igazolták mind a mitrális, mind az aorta 
regurgitációt (82). A jelhiány méretét számos olyan 
faktor befolyásolhatja, ami csökkenti a regurgitáció 
súlyoságának megítélhetőségét. Ide tartoznak 
hardware különbségek, regurgitáció szájadék mére-
tének és térfogatának komplexitása, a jet-ekben a 
nem regurgitációból származó vérmennyiségének 
elkülönítése, a képalkotás síkjának meghatározása, 
és az echo idő hatásai. Utóbbi zavarok főleg az új, 
gyorsabb képalkotó MRI szekvenciák alkalmazása 
esetén jelentkeznek (SSFP).

nem voltak képesek nem-transzmurális érintettség 
kimutatására, ezért nem is volt igény arra, hogy a 
viábilitást ne „minden vagy semmi” jelenségnek 
értelmezzék. Ezen állítás azt is jelenti, hogy más 
képalkotó áljárások alapján származtatható elvek 
alapján egyszerűen nem veszik tudomásul a kont-
raszt MRI által bemutatott nem traszmurális infarc-
tust. A fenti példa is jelzi a kontrasztanyaggal vég-
zett szív MRI vizsgálat képminőségének fontossá-
gát. Régebbi MRI technikákkal nehéz volt pontosan 
megítélni a transzmurális kontrasztanyag halmo-
zást, ez vezethetett ahhoz a téves feltevéshez, hogy 
a kontraktilitás néha javul a kontrasztanyagot hal-
mozó régiókban. 

Az algoritmus klinikai kiértékelése 

A myocardium viábilitás megítélésére elvégzett 
cine és kontrasztanyaggal végzett vizsgálatok ered-
ményeiből a levonható klinikai algoritmusokat a 
következő ábrán (5.16. ábra) mutatjuk be. Ez az algo-
ritmus elsősorban koszorúsér betegségre vonatko-
zik, és nem alkalmazható nem iszkémiás szívbeteg-
ségekre. Röviden, a szív jól vagy nem jól kontraháló 
területei lehetnek késői típusú kontrasztot mutatók 
és nem mutatók. Normál kontraktilitás melletti 
kontrasztanyag halmozás subendocardiális infarc-
tusra jellemző. A csökkent kontraktilitású területe-
ken a kontrasztanyag halmozás infarctust jelez 
(subendocardiálistól transzmurálisig), míg a késői 
típusú kontrasztot nem mutató területek viábilisak, 
így jelezhetnek stunned, iszkémiás és hibernált 
myocardiumot. Az utóbbi két állapotban többi kli-

nikai paraméter ismeretében a revaszkularizációt 
meg kell fontolni. 

Kontrasztanyaggal végzett szív MRI vizsgálat 
egyéb alkalmazásai 

Ugyanez a vizsgálat hasznos lehet olyan klinikai kér-
désekben, amelyek myocardium viabilitással össze-
függnek. Ilyen például a sikeres PTCA-t követő kis 
mértékű CK-MB enzim emelkedések miatt infarctus 
vizsgálat, újonnan kialakult szívelégtelenségek dif-
ferenciálása, a „silent” myocardium infarctus vizsgá-
lata és rutin diagnosztikai tesztek nélkül korábbi 
myocardiális infactus kimutatására (75, 76). 

Összefoglalva a kontrasztanyaggal végzett szív 
MRI vizsgálat egy új módszer myocardium viabilitás 
értékelésére. A meglévő klinikai vizsgálatokkal 
összehasonlítva: nem szükséges a gyógyszeres ter-
helés alkalmazása, a vizsgálat képes az infarctus 
transzmuralitásának jellemzésére, továbbá az iden-
tikus szivizomterületek kontraktilis fumkciójának 
ismeretében részletes információ nyerhető a viabili-
tás kérdéséről. 

Szívbillentyűbetegségek 

Bevezetés 
A szív MRI vizsgálathoz hozzátartozik a szívbillen-
tyűfunkciók megítélése is, mivel a vizsgálattal mind 

5.16. ábra. 
Klinikai algoritmusok
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VEC metódus 

Két különböző módszerrel lehet regurgitációs 
áramlást számolni VEC MRI technikával. Az egyik 
esetén aorta és a pulmonális áramlás sebességének 
mérése alapján számított jobb és bal kamra verővo-
lumen különbségből számítjuk ki a regurgitációs 
volument, ilyenkor a regurgitáció mennyisége jól 
korrelál Doppler ultrahanggal meghatározott regur-
gitáció súlyosságával. A cine gradient echo techni-
kával meghatározott bal kamra verővolumen és 
VEC MRI-vel meghatározott az aorta áramlási volu-
men különbsége adja a mitrális regurgitációs frak-
ció volumenét. Hundley és mtsai összehasonlítot-
ták VEC MRI során kapott adatokat angiographiás 
mérésekkel. Azt találták, hogy a bal kamra végdias-
tolés és végsystolés volumenek és a regurgitációs 
frakciók igen nagy mértékben korrelálnak egymás-
sal (83). Ehhez hasonló kiváló méréseket végeztek 
súlyos aorta regurgitációban. Az áramlási sebesség 
mérést alkalmazhatjuk tricuspidális és pulmonális 
regurgitáció meghatározásánális, amely különösen 
hasznos congenitális szívbetegségek helyreállító 
műtétje előtt és után.

Stenosis 

Technikák 

A Doppler echocardiographiához hasonlóan billen-
tyű stenósisok kimutatásánál csúcs és átlag grádi-
enseket mérünk, és használhatjuk a kontinuitás 
egyenletet a funkcionális billentyű terület becslésé-
re. A VEC MRI technikának a teoretikus előnyei közé 
tartoznak a következők: nincs korlátja a maximális 
sebesség mérésének, 3 dimenziós technika és az 
áramlás igazi íránya a stenotikus szájadékon keresz-
tül vizsgálható. A potenciális korlátai közé tartozik, 
hogy excentrikus jetek esetén a VEC sík valóban 
merőleges legyen a stenosis jet-jére, és a stenotikus 
billentyűtől való távolsága nehézségeket okozhat a 
képalkotás síkjának helyes megválasztásában. Ha a 
vizsgált síkot túl messze helyezik a billentyűtől 
akkor a signál csökkenés a turbulenciából adódhat. 
Ha a sík túl közel van a billentyűhöz, akkor a billen-
tyű tasakok mozgásai interferálhatnak a jet mérésé-
vel. Emellett a kép analizálása igen hosszas lehet. 
Néhány szerző ajánlása szerint a stenotikus jettel 
párhuzamos sík megválasztásával (síkban történő 
sebesség térképezés) megnövelhető a sebesség 
mérés pontossága (84). 

Mitrális sztenosis 

Mitralis sztenosis esetén cine gradient echo képen 
diastole alatt a bal kamrába írányuló szignálintenzi-
tás csökkenés látható, amelynek a bal kamra átmé-
rőjéhez viszonyított területe jól korrelál katéterrel 
mért nyomás grádiensekkel. A maximális mitralis 
billentyű szeparációs area cine MRI vizsgálattal jól 
mérhető, annak ellenére hogy ez egy 2D-s becslése 
a 3D-s területnek. 16 mitral stenosisos beteg esetén 
Heindreich és mtsai VEC MRI-vel mérték a csúcs és 
átlag mitrál grádienst és Doppler echo-val való 
összehasonlítás során 0,82–0,95 korrelációt találtak 
(85). VEC MRI rövid echo idővel kiváló eredménye-
ket mutatott mitralis és aorta stenosisban mért 
csúcs grádiensek esetén.

Aorta stenózis, pulmonális stenózis 

Aorta és pulmonalis stenosis súlyoságának megíté-
lésére mind a cine gradient echo képalkotás, mind 
az aorta és pulmonalis áramlás sebességének méré-
se alkalmas (5.19-21. ábra). 

Az aortabillentyű szintjétől kiindulva a szignálin-
tenzitás csökkenés hossza jól korrelál az aortabillen-
tyűn katéterrel mérhető nyomás grádienssel. Cine 
MRI technikaval a súlyos aorta stenosist a vékony, 
nagy sebességű a billentyűtől distalisan messze az 
aortába irányuló jet, és a billentyűtől proximálisan is 
jelenlevő szignál hiány jellemzi. Az utóbbi a pre-ste-
notikus accelerációból adódik. VEC MRI tchnikát 
alkalmazva a nyomás grádiens jól korrelál Doppler 

Proximális konvergencia zóna 

A proximális konvergencia zóna metódus a folyto-
nosság elvén alapul, azaz a proximális konvergen-
cia zóna félgömb felszínű területének és a zónán át 
mért sebességnek a szorzatával a regurgitációs 

áramlás mértékét meg lehet becsülni. A metódust 
aorta regurgitáció mérésére alkalmazták, és úgy 
találták, hogy különbséget lehet tenni vele az aorta 
regurgitáció mértékei között. Egy másik metódus 
egy transversalis szaturációs sávot hoz létre az 
aorta felett és annak a retrograd mozgását méri az 
aorta ascendensben és descendensben. A szaturá-
ciós sáv jelentős regurgitációs mozgása, amely elv-
ben hasonlít Doppler echocardiográfia során mért 
fordított áramlással az aorta descendensben, 
nagyon érzékeny súlyos aorta regurgitáció kimuta-
tására.

Verővolumen méréseken alapuló  
metódusok 

Ha csak egy billentyűn van regurgitáció akkor a 
jobb és bal kamra verővolumen különbség alap-
ján a regurgitációs volumen meghatározható. 
Amennyiben több regurgitációs billentyűbetegség 
áll fenn, akkor ez a számítás pontatlan. Sondergraad 
és mtsai a regurgitációs volumen mérés techniká-
jának az aorta gyök angiográfiával történő össze-
hasonlításakor 0.97-es korrelációt találtak (18). 
Ugyanezen szerzők szoros korrelációt találtak a VEC 
MR módszerrel és bal kamrai angiográfiával megha-
tározott bal kamrai végdiastolés és regurgitáns volu-
menek esetén is.

5.18. ábra. 
Cine grádient echo, rövid és hosztengely beállítás, mitralis regurgitáció
A mitralis vitorlák jelentősen deformáltak, meszesek (piros nyilak). A jelentős systolés regurgitáció miatt a bal pitvar kitágult 
(sárga nyíl).

 
5.17. ábra. 
FIESTA (SSFP), hossztengely beállítás, négyüreg felvétel, mit-
ralis regurgitáció. A bal pitvar hátsó faláig visszaérérő jelen-
tős systolés regurgitáció (sárga nyilak

 

5.19. ábra. 
Súlyos fokú aortastenosis. Aorta billentyűsíkra merőleges 6 
mm szeletvastagsággal végszisztole során készült sorozat 
szeletelés grádiens echo felvételei. Jól látható, hogy a billen-
tyűk szélein sötét intenzitást okozó jelentős mészlerakódás 
van, a bal és a jobb koronáriás tasak között az áramló vér-
szignál 0,3 cm2 területen látszik csak
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vagy globális jellegű, mindegyik esetben a pericar-
dium megvastagodott (több mint 4 mm) (89). Meg 
kell viszont említeni, hogy konstriktív pericarditis 
előfordulhat olyan formában is, amikor a pericardi-
um nem vastagszik meg. Utóbbi esetben a pericar-
dium feszes, fibrotikus, rugalmassága elveszik és/
vagy hozzáragad a kamrát (kamrákat) fedő epicar-
diumhoz és ezáltal jelentősen csökkenti a kamra 
(kamrák) diasztolés telődését.

A pericardium lemez megvastagodása (5.22. 
ábra) mellett számos másodlagos jel is megfigyel-
hető: (1) hossztengely mentén megnyúlt és keskeny 
jobb és bal kamra, (2) superior és inferior véna cava, 
valamint a májvénák tágulata, (3) a szívüregeiben 
lassabban áramló vér a movie felvételeken maga-
sabb jel intenzitást okoz. A pericardium elváltozásai 
jól vizsgálahatók légzés szünetben végzett, több-
szeletes, “dark blood” turbo-spin echo szekvenciák-
kal, így kevesebb a cardiális és légzőmozgás és 
nagyobb a térbeli és kontraszt felbontás. 

A funkcionális eltérések vizsgálata is fontos konst-
riktív pericarditis esetén. A globális systolés bal 
kamra funkció lehet normális is, de a diastolés disz-
funkció megléte diagnosztikus kritérium. A konstric-
tio következtében a kora diastoléban lezajló a gyors 
kamrai telődés után  késő diastoléban nincs további 
kamratelődés. A T2 súlyozott SSFP movie felvételek-
kel, vagy retrospektív triggereléssel nem csak a sys-
tolés, de a diastolés funkció is jól vizsgálható, hiszen 
ezeknél a technikáknál az egész szívciklusról, így a 
késő diastolés telődésről is gyűjtünk információt. 

Pericardiális folyadékgyülem 

A pericardialis folyadék normálisan 10-40 cm3. A 
megnövekedett pericardiális folyadék mennyiség 

gátolja a szív működését, bizonyos határ felett 
súlyosan károsítja a szív telődését és szívtamponá-
dot okozhat. A pericardiális folyadék összetételére 
vonatkozó információt a spin echo és gradient 
echo szekvenciák eredményeinek együttes értéke-
lésével nyerhetünk. A pericardiális folyadék T2 
movie felvételeken magas szignál intenzitást ad, T1 
felvételeken alacsony szignál intenzitást eredmé-
nyez (5.23., 5.24. ábra). 

Magas protein tartalmú folyadékok csökkentik 
T1 időt, így T2 felvételeken magasabb  szignál 
intenzitású. Haemorrhagiás pericardiális folyadékok 
közepes jel intenzitásúak a spin echo szekvenciák-
kal, és csökkent jel intenzitásúak a T2 movie gradi-
ens echo szekvencián (89). A képalkotás különösen 
sok segítséget ad rekeszes folyadék gyülem esetén, 
amit a szív ultrahang vizsgálattal nehéz lokalizálni. 

echographiával és szív katéterezéssel mért értékek-
kel (0.96 és 0.97-es korrelációk) (86). VEC MRI techni-
kát alkalmazzák a funkcionális billentyű terület becs-
lésére is. Utóbbi jól korrelál a Doppler echocardiog-
raphiából származó becslésekkel.

Műbillentyűk 

A műbillentyűk bármely típusának biztonságos 
vizsgálata 1,5 T MR készülékekben jól dokumentált. 
In vitro tesztelés során 54 különböző billentyű és 37 
típusú annuloplaszlikához használt gyűrű MRI-vel 
biztonsággal vizsgálhatónak bizonyult (87). A ter-
mészetes billentyűk esetén alkalmazott módszere-
ket alkalmazhatjuk a műbillentyű stenosis vagy 
regurgitáció súlyosságának meghatározására is. 

A pericardium betegségei 

Bevezetés 
A szív MRI ideális képalkotó technika mind a peri-
cardium betegségeinek, mind cardiális és pericar-
diális tumorok kimutatására. A nagy térbeli felbon-
tóképesség pontos morfológiai elemzést tesz lehe-
tővé, és a különböző szekvenciák elemzésével szö-
vettanra utaló információhoz juthatunk, ami igen 
nagy segítség a diagnózis felállításában. 

A normál pericardium két rétegből áll: visceralis 
és parietalis rétegből. A kettő között egy folyadék 
film helyezkedik el, amely a szívciklus során a két 
lemez egymáson való elmozdulásakor a surlódást 
csökkenti. Normál körülmények között a pericardiá-
lis folyadék mennyisége 10-40 cm³, a pericardium 
vastagsága 1-2 mm, de normál variánsként elérheti 
a 3 mm-t is. A T1 súlyozott spin echo felvételeken a 
pericardium egy vékony, sötét vonalként ábrázoló-
dik, elválasztja egymástól a magas jel intenzitású 
epicardiális (a myocardium és a viscerális pericardi-
um közötti zsírszövet) és pericardiális (a pericardi-
um külső rétegén kívül eső) lipid rétegeket (88).

Betegségek 

Konstriktív pericarditis 

A pericardium gyulladásos vagy irritációs folyamata 
a pericardium lemezeinek megvastagodását és fib-
rosisát eredményezi, aminek következtében a kam-
rák telődése csökken. Régebben a konstrictív peri-
carditist ismétlődő pericardium gyuladások (virális, 
bakteriális, mycobakteriális és gombás fertőzések) 
következményeként láttunk. Újabban a konstriktív 
pericarditis inkább szívműtétek utáni állapotban 
fordul elő. A konstriktív pericarditis lehet fokális, 

5.20. ábra. 
Cine gradient echo, rövidtengely beállítás. A pulmonalis 
kiáramlás és a pulmonalis artéria kezdeti szakasza normális 
tágasságú, a billentyűn systolés jet

5.21. ábra. 
Ugyanannál a betegnél pulmonalis 3D MR angio vizsgálatot 
végeztünk, melynek során az artéria pulmonalis kezdeti sza-
kaszán kifejezett egyenetlenséget és többszörös beszűkü-
lést láttunk. A billentyű síkjában mért átmérő 17 mm, a leg-
kisebb mérhető átmérő 8 mm 

5.22. ábra. 
A T1 súlyozott rövid tengely felvételeken jól látszik, hogy a jobb kamrát összenyomja a meszes megvastagodott (max. 17 
mm) pericardium (piros nyilak)

5.23. ábra. 
Pericardialis folyadékgyülem (sárga nyilak), T1 súlyozott 
hossztengelyi felvétel
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Benignus tumorok 

A szív leggyakoribb benignus tumora a myxoma, 
ami körübelül az összes primer tumor 30–50%-a. 
általában a harmadik-hatodik évtizedben fordulnak 
elő. A myxoma kiindulási helyének az interatrialis 
szeptumot tartják, priméren nagyobb arányban for-
dulnak elő a bal pitvarban, és kisebb arányban a 
jobb pitvarban. Mobilisak és az interatrialis szep-
tumhoz egy kis kocsánnyal kapcsolódnak. A felszí-
nét néhány esetben thrombus boríthatja. Tipikusan 
közepes és heterogén jelintenzitású képletek T1 és 
T2 súlyozott felvételeken, hemosiderin lerakódása 
csökkenti a gradient echo felvételeken a jelintenzi-
tást. Gadolinium adását követően a myxoma jel-
lemzően fényesen, heterogénen halmoz. Cine fel-
vételeken egy kocsányos masszát figyelhetünk 
meg (5.25., 5.26. ábra), amely a szívciklus során a bal 
vagy a jobb atrioventricularis szájadékban szaba-
don lebeg, és ha már elég nagyra nőtt, akkor 
hemodinamikai eltéréseket okoz, vagy akár hirtelen 
szívhalált is okozhat (92). 

Lipomák a második leggyakoribb benignus 
tumorok a szívben és könnyen azonosíthatók szív 
MRI vizsgálattal, mert turbo spin echo szekvenciá-
val fényes szignál intenzitású képleteket látunk.. Az 
ilyen tumorok könnyen és egységesen elnyomha-
tók zsír elnyomó szekvenciákkal. Leggyakrabban a 
pitvarokban fordulnak elő, de megjelenhetnek a 
pericardiumban vagy intramyocardiálisan is. A leg-
több beteg tünetmentes, de a nagyobb méretűek 
lipomák már befolyásolhatják a szív funkciót. 
Ezenkivül benignusnak tartjuk a haemangiomát, a 
leiomyomát, és a cystákat. Phaeochromocytoma 
érintheti a szívet is és a betegség relatíve lassú lefo-
lyású lehet (93, 94). A haemangioma és a phaeoch-
romocytoma is magas jelintenzitást mutat a a T2 
súlyozott felvételeken és Gadolinium adása után 
ezek a daganatok kontrasztanyagot halmoznak. 

Fibromákat és rhabdomyomákat is benignus 
tumoroknak tartjuk. Gyermekekben sokkal gyak-
rabban fordulnak elő, mint felnőttekben. 

Malignus tumorok 

A leggyakoribb malignus tumor a metasztázis. 
általában direkten terjednek a szívre, mint tüdő kar-
cinomákban és mediasztinalis tumorok esetén, 
vagy melanomák, vagy szarkómák távoli metasztá-
zisai, vagy az inferior véna káván keresztül jutnak a 
szívbe, mint vesesejtes karcinomában vagy hepato-
celluralis karcinomában. Az ilyen aggresszív tumo-
rokhoz aggresszív jellemzők is társulnak, mint gyul-
ladásos elváltozások, jelzett, heterogén Gadolinium 
halmozás és a szív szöveteinek direkt inváziója. A 
szív leggyakoribb primer malignus tumora a szar-
coma, hisztológiai kép típusosan angioszarcoma, 
leiomyoszarcoma vagy liposzarcoma. Angio-
szarcomákat klasszikusan a jobb atrioventricularis 
szájadékban vagy a jobb pitvarban identifikálják. 

Pericarditis 

A pericardium gyulladásos folyamatát számos 
tényező előidézheti, mint például fertőző ágensek, 
de felléphet szívműtét (beleértve a minimál invaziv 
technikával végzett műtétet is) után és myocardiális 
infarctust követően is (Dressler syndroma). Virális, 
bakteriális, mycobakteriális és gombás fertőzések 
egyaránt okozhatnak perkarditist (90), és következ-
ményesen pericardiális folyadék is jelentkezhet. A 
fertőzések általában nem fokálisak, hanem körkörö-
sek és T1 súlyozott kontraszt MRI-vel a pericardiu-

mon belül magas szignál intenzitásu területek lát-
szanak. 

Cardiális és paracardiális tumorok 

Bevezetés 
A szív MRI vizsgálat alapvető diagnosztikus eszköz a 
cardiális és paracardiális tumorok értékelésében, 
mert precízen meghatározhatjuk vele a tumor alak-
ját, kiterjedését valamint szövettani jellegzetessé-
geit., emellett funkcionális eltéréseket is meghatá-
rozhatunk, ha a tumor érinti a környező struktúrá-
kat, mint a myocardiumot, a billentyűket, a nagy-
ereket. A cardiális és légzőmozgások leállítására 
lézés szünetben és EKG kapuzott szekvenciákat 
alkalmazunk. általában T1 és T2 súlyozott szekven-
ciákat, zsír elnyomással és anélkül használunk. 
Gadoliniumos kontrasztanyag T1 vizsgálatot is 
készítünk, általában zsír elnyomással. A légzés szü-
netben végzett T1 és T2 szekvenciák általában 
dupla inverziós felépülésű preparációt (dual-IR) 
használnak, hogy teljesen nulla legyen a kamrai vér 
szignál. Bizonyos tumornál perfúziós szekvenciákat 
is lefuttatunk, hogy megvizsgáljuk a iv. adott gado-
linium-kelát bolus után esetlegesen kialakuló kont-
rasztanyag halmozást. Ez segíthet annak eldöntésé-
ben, hogy a tumor benignus vagy malignus. Végül 
funkcionális elemzést a grádiens echo szekvenciák 
alapján végzünk.

A cardiális és paracardiális masszákat tumorokra 
és thrombusokra osztályozhatjuk (91). A malignus 
tumorok közük a legtöbb metasztatikus eredetű, és 
általánosságban is elmondhatjuk, hogy 30-50-szer 
gyakrabban fordul elő a szívben metasztásis, mint 
valódi primer tumor (5.5. táblázat).

5.24. ábra. 
Ugyanennél a betegnél a T2 súlyozott rövid tengely felvéte-
leken jól látható, hogy a szív körül a pericardiumban jelentős 
mennyiségű folyadék van, melyben a szív "táncol". A folya-
dék a pitvarok falán benyomatot nem okoz

5.5. táblázat. Szívtumorok MRI jellemzői 

Tumor T1 súlyozott T2 súlyozott GRE Gd-kelát halmozás

Myxoma Közepes / Heterogén Alacsony nagyon alacsony Jelzett

Lipoma Magas Közepes nem spec. nem spec.

Fibroma Közepes kisebb mint a T1 nem spec. Halvány/ heterogén

Haemangioma Közepes Magas nem spec. nagyon/ heterogén

Pericardiális cysta 
(simpla)

Nagyon alacsony nagyon magas

nem spec. gyűrű halmozhat
Pericardiális cysta 

(protein dús)
Alacsony Magas

Thrombus Közepes (chronicus 
magasabb)

közepes/ fényes gyűrű 
lehet

Alacsony-nagyon 
alacsony

Nincs

5.25. ábra. 
T2 súlyozott négyüregű és a 
pitvarok magasságában ké-
szült rövid tengely felvéte-
lek. A sárga nyíllal jelölt bal 
pitvari myxoma alacsony 
jelintenzitású a T2 súlyozott 
felvételeken

5.26. ábra. 
A beteg bal pitvarából eltávolított myxoma
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a bal kamra funkcionális eltérései mellett pontosan 
meghatározható a bal kamra izomtömege, a hiper-
trófia lokalizációja és mintázata (100, 116). A szív MRI 
a 2D echo-val való összehasonlítás során sokkal 
pontosabb adatokat szolgáltat (1) a hipertrófia min-
tázat meghatározásakor (117, 118), (2) nagyon speci-
fikus a betegség fenotípusainak elkülönítésében 
(pl. apikális forma), vagy olyan betegeknél (3) akik-
nél a HCM más betegség kapcsán jelenik meg (119). 

Szeptum hipertrófia a bal kamra kiáramlási 
pályájának obstrukcióját okozhatja (20. ábra). Az 
obstrukció mértéke, annak invazív katéteres beavat-
kozást (120), vagy sebészi miektomiát követő válto-
zása (121) szív MRI-vel kiválóan megítélhető. 

A késői típusú kontrasztanyag halmozás a HCM 
területében (5.29. ábra) az esetek 80%-ában fordul 
elő és kötőszövetes elfajulás jele (109). A jelenség-
nek a magas %-os gyakoriság miatt önmagában 
jelentős prognosztikai értéke nincs, viszont a késői 
típusú kontraszt kiterjedtségének mértéke jelentős 
prognosztikai értékkel bír. A késői típusú kontraszt 
kiterjedtsége pozitív korrelációt mutat a hypertrófia 

Aggresszív megjelenésüek, Gadolinium kontraszt-
anyag adása után jelzett, heterogén kontraszt-
anyag halmozást és kiterjedt localis inváziót mutat-
nak (95, 96).

Cardiomyopátiák  
vizsgálata szív MRI-vel 

Bevezetés 

Ma már általánosan elfogadott, hogy cardiomyo-
pathiák esetén szív MRI vizsgálattal nem csak bal és 
jobb kamrai morfológiát és funkciót lehet pontosan 
és reproduktálhatóan vizualizálni (97, 98), hanem a 
direkt méréssel végzett izomtömeg (99, 100) és 
kamravolumenek (101) meghatározása tekintetében 
a mérés messzemenően pontosabb mint 2D echo-
cardiográfia esetén. 

Morfológia és funkció. Cardiomyopathia ese-
tén jelenlévő kamrai és myocardiális geometriai és/
vagy funkcionális eltéréseinek vizsgálata általában 
légzés szünetben végzett steady state free preces-
sion (SSFP) gradient echo szekvenciával történik. A 
rövidtengely felvételek (8-10 mm) elkészítésével 
vizualizájuk a teljes bal kamrát a mitrális billentyű 
síkjától a csúcsig, ezt tartják a bal kamra volumenek 
és izomtömeg meghatározására a gold standard-
nak (19, 102). A rutin klinikai körülmények között az 
izomtömeg és a systolés funkció becslésére ele-
gendő a kétsíkú megközelítés (hossztengely és 
rövidtengely nézet) (103, 104). A szívet (bal kamra 
izomzatát) teljes mértékben magában foglaló, sze-
letek száma a hossztengely menti rövidülés miatt 
systoléban mindig kevesebb, mint diasztoléban 
(105). A T1 súlyozott „dark blood imaging” techniká-
kat az anatómia megítélésére használjuk.

A szövet. Szövettani eltérés karakterizálására 
több technikát használhatunk. Gadolinium tartal-
mu kontrasztanyag adása után végzett sorozat T1 
vizsgálat segítséget jelenthet infiltratív és gyulla-
dással járó kórképekben (106, 107). Az intramyocar-
diális fibrosis kimutatása fontos és szükséges cardi-
omyopathiák vizsgálata során. Előzetes vizsgálatok 
azt mutatják, hogy fibroticus szövetben az intersti-
ciális tér növekszik, amit kontrasztanyag adása után 
készült T1 súlyozott vizsgálat során a Gadolinium 
akkumuláció is jelez (108). Ezt az elképzélést támo-
gatja továbbá az a megfigyelés, hogy késői típusú 
kontraszt jelenség nem iszkémiás szívbetegség 
esetén is jelentkezhet (109). Bár ezideig a foltos (pat-

chy) fibrózis szövettani és késői típusú kontraszt 
jelenséget mutató összehasonlító vizsgálata még 
nem történt meg. Hosszútávú követéses vizsgálat 
során viszont zajló gyulladásos folyamat klnikai és 
funkcionális evidenciáit találták (110). 

Dilatatív Cardiomyopathia (DCM) 

DCM-ben jelentős pitvari tágulat és ejekciós frakció 
csökkenés alakul ki (111, 112). Valószínű, hogy a szív 
MRI vizsgálat a legjobb választandó módszer a 
DCM-ben szenvedő betegek követéses vizsgálatá-
ra, gyógyszerhatás megítélésére (113). Szív MRI vizs-
gálattal a jól definiálható paraméterek miatt a 
beavatkozásokkal elérhető végpontok klinikai tanul-
mányokban történő értékelése nagy pontossággal 
hajtható végre (114). DCM-es betegekkel foglalkozó 
tanulmányokban a bal kamra méretek gyógyszer-
hatásra bekövetkező változásait vizsgálva retros-
pektív adatok szerint a megfelelő statisztika elkészí-
téséhez a szív MRI vizsgálattal sokkal kevesebb 
betegre van szükség, mint echocardiográfia esetén 
(101). Ennek következtében a klinikai tanulmányok 
költségei lényegesen csökkenthetők. 

A DCM-mel járó anatómiai és funkcionális rend-
ellenességek pontosan demonstrálhatóak és mér-
hetőek szív MRI vizsgálattal. Emellett a késői típusú 
kontrasztanyag halmozás mintázata alapján elkülö-
níthetjük az iszkémiás eredetű DCM-t a többitől. 
Iszkémiás eredet esetén subendocardiálisan látható 
a kontrasztanyaghalmozás, míg a foltos, myocardi-
um közepén elhelyezkedő kontrasztanyag halmo-
zás tipikusan nem iszkémiás eredetű DCM-et mutat 
(5.27., 5.28. ábra). Mindemellett a DCM-es betegek 
nagy többségében a kontrasztanyag halmozás hiá-
nya fordul elő és ez egyérteműen iszkémiás eredet 
ellen szól (115). A három DCM alcsoport differenciá-
lásához elegendő a ceMRI és nincs szükség coroná-
ria angiográfiára, illetve coronária angiográfia indi-
kációja csak az iszkémiás eredetü DCM esetén egy-
értelmű. 

Hipertrophiás Cardiomyopathia (HCM) 

A betegség sajátos jellegzetessége a tisztázatlan 
eredetű szívizom hipertrofia, amely különböző bal 
kamra konfigurációkat eredményezhet. A betegség 
megítélésében a szív MRI vizsgálat más vizsgálatok-
kal összevetve sokkal pontosabb információt nyújt, 

5.27. ábra. 
Kontrasztanyag adást követően diffúzan „patchy” szignálintenzitás emelkedés, a kép primer DCM-nek felel meg

5.28. ábra. 
Az előző képpel ellentétben itt subendocardialisan, egy 
koszorúsér (LAD) ellátási területnek megfelelő régiókat érin-
tő késői típusú kontrasztanyag halmozás látható, amely isz-
kémiás eredetű DCM-t igazol

5.29. ábra. 
Hossztengelyi cine MRI felvé-
telek septalis túlsúlyú HCM-es 
betegben. A szeptum a köz-
vetlen subaorticus területben 
17 mm hosszban 17 mm vas-
tag (sárga nyíl), a kiáramlási 
pályát beszűkíti, a mellső mit-
rális vitorla végsystoléban 
ehhez a subaorticus szeptum-
hoz csapódik (ez az ún. 
SAM=systolic antemotion 
jelenség). A mitralis billentyűn 
jelentős fokú centralis jet, 
insufficienciát jelez (piros nyíl)
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kimutatása gyakran nehéz feladat, mivel epicardiá-
lis zsír gyakran normálisan is található a jobb 
atrio-ventricularis szájadáknál (jobb kamra beáram-
lási terület) és a jobb kamra csúcs területén. Normál 
esetben egy jól látható vonal különíti el egymástól 
az epicardiális zsír réteget a myocardiumtól, míg 
ARVD/C-ben megszakad ez a vonal. A jobb kamra 
fokozott trabekularizációja szintén egy gyakori 
strukturális eltérés ARVD/C-ben. A jobb kamra funk-
ciójának megítélése néhány esetben nagyon nehéz 
feladat, mivel a jobb kamra morfológiája komplex 
és a kontrakciós mintázat különbözik a bal kamráé-
tól. A jobb kamra funkcionális eltéréseinek megíté-
lésére az axialis movie felvételek az alkalmasak. A 
jobb kamra az axialis felvételeken széles három-
szögként ábrázolódik diastoléban, kisebb három-
szög lesz systoléban. A kontrakció nagy része a 
jobb kamra hossztengelye mentén jön létre, ahogy 
a tricuspidalis billentyű elmozdul a csúcs felé. A 
jobb kamra anterior falán kiboltosulások és aneu-
rysmák jelenlétét kell keresni,mivel ezek a morfoló-
giai eltérések járnak együtt ARVD/C-vel.

Jobb kamrai diszplázia megjelenítése MRI 
vizsgálattal. A vizsgálat során, egy T2, vagy T2/T1 
súlyozott szekvenciát a jobb kamra funkciójának 
megítélésére, T1 súlyozott double IR fast spin Echo 
szekvenciát a zsíros-kötőszövetes átalakulás, és egy 
postkontrasztos late enhancement szekvenciát a 
kötőszövetes elfajulás megítélésére alkalmazunk. A 
T2 vagy T2/T1 súlyozott felvételek elkészítésekor 
steady state free precession szekvenciákat részesí-
tünk előnyben (FIESTA, true FISP, Balanced Fast Field 
Echo). 

Ha betegnek gyakori kamrai extrasystoléi van-
nak, akkor ha nincs kontraindikációja oralisan 50 mg 

metoprololt adhatunk egy órával a vizsgálat előtt. 
Ha kamrai ritmuszavarok gyakoriak és lényegesen 
csökkenti a felvételek minőségét, akkor a vizsgála-
tot fel kell függeszteni ezen a ponton és ritmusza-
var mentes időszakban kell megismételni.

Használt vizsgálati síkok:
1. Standard rövis és hossztengely felvételek (movie, 

T1, late enhancement)
2. Parasagittális, jobb kamra kiáraméási pályára 

illesztett felvételek Axiális T1 súlyozott (black 
blood imaging) képek 

3. Axiális movie felvételek

A kiértékelésnél fontos megadni a rövid tengely 
movie felvételek alapján számolt globális jobb és 
bal kamrai heamodinamikai paramétereket (ejecti-
os fractio, végsuystolés és végdiastolés volumenek 
abszolút és relatív, testfelületre vonatkoztatott érté-
keit, ezek normál értékhez való viszonyát). Rendkívül 
fontos megadni a jobb kamra szabad fal falmozgás-
zavaraira vonatkozó adatokat (falmozgászavar 
helye, jellege), mivel ezek a paraméterek támogat-
hatják az ARVD diagnózisát kialakító kritériumrend-
szert (a betegség súlyosságától függő major és 
minor kritériumok – 5.6. táblázat). 

A T1 súlyzott felvételeken látható transmurális 
lipid infiltrációt jelző magas jeleintenzitás területek 
nem számíthatók be a major kritériumok rendszeré-
be (jelenlegi ajánlás csak a biopsiával igazolt lipisd 
infiltrációt fogadja el major kritériumnak). A jelenle-
gi ajánlás továbbá a jobb kamra szabad fal kötőszö-
vetes elfajulását jelző late enhancement jelenséget 
sem épitette be kritériumrenszerébe.

mértékével (122) és mivel az utóbbiról már egyértel-
műen bizonyított hogy prognosztikai jelentősége 
van (122), ezért ugyanez állítható a késői típusú 
kontraszt kiterjedtségéről is.

Non-kompact cardiomyopathia 

A non-kompact cardiomyopathiáról készült szív 
MRI vizsgálatról eddig főleg esetleírások állnak ren-
delkezésre (123, 124). A szív MRI vizsgálat segítségé-
vel van a legtöbb esélyünk arra, hogy felismerhes-
sük ezt a betegek többségében autoszom domi-
nánsan öröklődő (125), mikrovaszkuláris diszfunciót 
(126) és kamrai ritmuszavarokat (127) okozó beteg-
séget. 

Aritmogén jobb kamrai diszplázia/
cardiomyopathia (ARVD/C). Jobb kamrai 
diszplázia megjelenítése MRI vizsgálattal 

Az ARVD/C egy jobb kamrai myocardiumot érintő 
öröklődő megbetegedés (128). A betegség fiatal 
férfiaknál gyakoribb és a 35 évnél fiatalabb sporto-
lóknál a hirtelen halál ARVD esetén relatíve magas 
gyakorisággal fordul elő (129). Az elpusztult myocar-
dium helyén kollagén rostok és zsírszövet található, 
ami a jobb kamrából kiinduló, életet veszélyeztető 
ritmuszavarokhoz illetve a jobb kamra funkciójának 
csökkenéséhez vezet (128, 129). A betegség diagnó-
zisát az ún. McKenna-kritériumok alapján állítjuk fel, 
amely a jobb kamra strukturális, funkciónális és szö-
vettani elváltozásai mellett a beteg családi anam-
nézisén és EKG eltérésein alapulnak (130). Abnormális 
jobb kamra geometria esetén szív UH vizsgálattal 
és radionuklid ventriculographiával a jobb kamra 
strukturális és funkcionális elváltozásai nehezen ítél-
hetők meg (131). Szív MRI vizsgálattal, azon belül 
kontraszt MRI-vel, T1 súlyozott felvételekkel a jobb 
kamra anatómiája, strukturális eltérései pontosan 
megítélhetők (5.30. ábra), míg a T2 súlyozott, „movie” 
felvételekkel meghatározhatók a regionális és glo-
bális funkcionális eltérések (5.31., 5.32. ábra).

Az előzőek miatt ARVD esetén a választandó 
képalkotó eljárás a szív MRI vizsgálat (131). ARVD/C 
gyanú esetén a jobb kamra struktúrájának vizsgála-
tánál fokozott figyelmet kell fordítani a beáramlási 
pályára, a csúcsra és a kiáramlási pályára, mivel ezek 
a leggyakrabban érintett területek. Lipid infiltráció 

5.6. táblázat. ARVD MRI kritériumok

Major kritérium Minor kritérium

Regionális JK akinesis,  vagy dyskinesis , vagy dyssynchron JK 
mozgás és  1 az alábbiakból

   JK EDV 

     >110 ml/m2 férfiaknál,

     >100 ml/m2 nőknél

    RV EF < 40% Regionális JK akinesis,  vagy dyskinesis , vagy dyssynchron 
JK mozgás és 1 az alábbiakból

   JK EDV 

   100 - 110 ml/m2 férfiaknál,

     90 - 100 ml/m2 nőknél

    RV EF 40 - 45%

5.30. ábra. 
T1 súlyozott rövid tengely felvétel a McKenna-kritériumok 
alapján bizonyított ARVC-s beteg esetén. A transzmurálisan 
jelentkező szignál intenzitás emelkedés lipid infiltrációt jelez 
(sárga nyíl

5.31. ábra. 
T2/T1 súlyozott négyüregű felvételen látható az ARVC-re 
jellemző súlyos jobb kamra dilatáció, a sárga nyilak jelzik, 
hogy a jobb és bal kamra átmérője közel azonos. A piros nyíl 
szintén a betegségre jellemző jobb kamra csúcsi aneurys-
mára mutat

5.32. ábra. 
A piros nyíl szintén a betegségre jellemző jobb kamra 
kiáramlási pálya aneurysmára mutat
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Fallot-tetralógia  
(és posztoperatív állapotok) 
Szív MRI vizsgálat gyakran hasznos Fallot-tetralógia 
esetén a betegek posztoperatív állapotának meg-
ítélésére, mivel echocardiographiás vizsgálattal a 
jobb kamra funkciója és pulmonális artéria ágai 
rosszul megítélhetőek. 

A helyreállító műtét után a következő posztope-
ratív problémák lépnek fel: pulmonális artéria ág 
stenosis vagy hipoplázia, pulmonális regurgitáció, 
jobb és ritkábban bal kamra diszfunkció, reziduális 
kamrai szeptum defektus és jobb kamra reziduális 
hipertrofiája a rezidualis obstrukció miatt. 

A következő protokollokat alkalmazzuk:
	 axiális T1 súlyozott felvételek

	 négyüreg és rövid tengely cine T2 súlyozott fel-
vételek

	 MR angiográfia.

általában fázis kontraszt cine technikával (VEC) 
vizsgáljuk a proximális és néha a disztális pulmoná-
lis artériát illetve a pulmonális artériák ágait. Ki lehet 
számolni a pulmonális regurgitáció volumenét 
(5.33. ábra), a pulmonális stenózis súlyosságát és a 
pulmonális áramlás szimmetriáját (135). T2 movie 
felvételek néha segítenek a pulmonális stenózis 
súlyosságának megítélésében.

A Fallot-tetralógia bizonyos eseteiben, illetve 
egyéb betegségekben, mint a kettős kiáramlású 
jobb kamra, truncus arteriózus, pulmonális atréziá-
val járó Fallot esetén a jobb kamra és a tüdő közötti 
obstrukció megoldása érdekében homograftot 

Congenitális szívbetegségek 

Bevezetés 
Szív MRI vizsgálat jelentős diagnosztikus eszköz a 
congenitális szívbetegségek anatómiájának és fizio-
lógiájának leírására gyermekekben és felnőttekben 
(132). A képalkotó vizsgálatot ezekben a betegek-
ben megnehezíti, hogy az anatómia gyakran igen 
komplex és változatos, illetve a betegségek ritkább 
előfordulása miatt kevésbé ismerős a vizsgáló szá-
mára. Ezért az ilyen betegek optimális képalkotó 
vizsgálatához elengedhetetlen a cardiológus, a 
gyermekgyógyász, a radiológus és a technikus 
összefogása.  

Nomenklatura 

Congenitalis szívbetegségekben használt terminu-
sok használhata megtévesztő lehet. Röviden össze-
foglaljuk a Van Praagh iskola által a congenitális szív 
patológiában használt terminusokat (133).

A conotruncus eltérései a conus cordis és a trun-
cus arteriosus hibás kapcsolódásai miatt alakul ki 
(pl. a nagyerek kapcsolódása a kamrákhoz). A nagy 
erek malpozíciója általános terminus, amely a nagy 
erek legtöbb hibás kapcsolódását foglalja magá-
ban. A malpozíciónak négy típusa van. A nagy erek 
transpozíciója, a bal kamrából indul ki a pulmonalis 
artéria és a jobb kamrából az aorta. Kettős kiáramlá-
sú jobb kamra esetén mindkét nagyér a jobb kamrá-
ból indul ki, kettős kiáramlású bal kamra esetén 
mindkettő a bal kamrából. Anatómiailag korrigált 
malpozíció nagyon ritka csoport, ilyenkor a nagy-
erek a megfelelő kamrából indulnak ki, de abnor-
mális módon (általában conus anomáliához társul-
nak, pl. bilateralis conushoz).

Komplex congenitalis szív betegségeket úgy 
lehet a legjobban értelmezni ha szisztematikusan 
sorba vesszük a három nagy segmenst: a pitvaro-
kat, a kamrákat és a nagyereket. A Van Praagh iskola 
egy három betűs rövidítést ajánl az anatómia leírá-
sára, és ezt a módszert széles körben alkalmazzák a 
klinikumban is ilyen betegek esetén. A pitvarok 
kapcsolódása lehet normál vagy solitus (S), invertált 
(I), vagy kétértelmű (ambiguous) (A). A kamrák kap-
csolatainak leírásában a primitív szívcső hurok kép-
zés mintázatát veszik figyelembe, normál esetben 
ez jobbra fordul (D-dextra: jobbra forduló), vagy 
balra (S-sinistra: balra forduló). A kamrai inverzio 

L-hurok képzésel jár. A nagyerek kapcsolatát az 
aorta pulmonalis artériához való viszonya alapján 
adjuk meg. Ha a kapcsolat normális vagy solitus, 
akkor  N vagy S. Ha malpozició van akkor az aorta 
lehet anterior (A), jobb (D) vagy bal (L) elhelyezke-
désű.

Ezeknek megfelelően pl. a cynózis legfőbb oka 
a TGA (S,D,D) és ha dextrocardia van akkor TGA(I,D,D). 
A fiziológiásan korrigált nagyér traspositio TGA(S,L,L). 
További részletek a Van Praagh iskola leírásaiban 
találhatók (133).

Nagyér transzpozíció 

Az 1980-as évektől nagyér transpozíció helyreállítá-
sára nagyér switching műtétet végeznek, a korábbi 
atrialis switching műtét helyett (Mustard vagy 
Senning műtétek). Nagyerek visszacserélése során a 
nagyereket keresztben átvágják és a koszorúsereket 
is átültetik. A pitvarok átcserélésekor a szisztémás és 
a pulmonalis keringés vérét elterelik és az abnormá-
lis artériás csatlakozásokat a megfelelő helyen hagy-
ják. Így a bal kamra lesz a szisztémás keringés kam-
rája a nagyerek felcserélésével, de ha a pitvarokat 
cserélik fel, akkor a jobb kamra lesz a szisztémás 
keringés kamrája. 

A nagyerek switching műtétjének postoperatív 
szövődményei: obstrukció az anasztomózis szintjé-
ben, bal kamra diszfunkció, koszorúsér stenózis, 
pulmonális artéria ágának obstrukciója, proximális 
aorta tágulat és aneurizma, és aorta regurgitáció. 
Atriális switching műtét után fellépő problémák: 
szisztémás keringés kamrájának diszafunkciója 
(jobb kamra diszfunkció), tricuspidális regurgitáció 
és a vénás terelés obstrukciója vagy visszafolyása.

A képalkotás protokollja ilyen betegeknél a 
következőkből kell hogy álljon: 
	 axialis T1 súlyozott felvételek
	 négyüreg és rövid tengely cine T2 súlyozott fel-

vételek 
	 MR angiográfia

általában fázis kontraszt cine technikával (VEC) 
vizsgáljuk az áramlást az aorta és a pulmonalis arté-
riák anastomosisainál, illetve a pulmonális artériák 
ágainál (134). Ferde síkok gyakran segítséget nyújta-
nak az anasztomózisok obstrukciójának megítélésé-
ben és ilyen esetben cine MRI vizsgálattal megálla-
píthatjuk az obstrukció súlyosságát és szintjét is. 

5.33. ábra. 
áramlásmérés az artéria pulmonálisban
Háttérben bal oldaklon felül a fazis kontraszt, jobb oldalon a movie image. Az imagen az aorta mellett jobbra az artéria pul-
monális főtörzs keresztmetszeti képee. Bal oldalon a keresztmetszeti fázis imagek artéria pulmonálisban mért áramlás görbé-
je (Y tengely áramlás cm per sec-ban, X tengely idő ms-ban). Jól látható, hogy diastoléban az artéria pulmonálisban 0 alatti 
max -10 cm per sec – retrográd áramlás van jelezve a pulmonális billentyű regurgitáció meglétét
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monális áramlás mérése. Ha a jobb kamra tágult 
akkor a pulmonális regurgitáció mellett a releváns 
klinikai diagnozis magában kell foglalja a pitvarok 
szintjén levő bal-jobb shunt-öt, tricuspidális regur-
gitációt, vagy a jobb kamrai diszfunkciót. Fázis kont-
raszt (VEC) MRI vizsgálatot használunk a pulmonális 
artéria áramlás vizsgálatára, úgy, hogy a vizsgálat 
síkját közvetlen a pulmonális billentyü fölé helyez-
zük. Ezzel az eljárással a diastole alatt visszafele 
áramló vér mennyisége is meghatározható. A pan 
diasztolés regurgitáció súlyosfoku pulmonális insuf-
ficienciát jelent. A pulmonális regurgitáció qualita-
tiv értékelése, meglétének igazolása T2 movie tech-
nikával is lehetséges. A regurgitációs frakció a VEC 
imaging alapján számolt pulmonális regurgitációs 
volumen és a jobb kamrai verővolumen hányadosa.

Shunt kvanrtifikáció. Klinikai értékelésnél a 
bal-jobb shunt jellemzésére a pulmonális és a szisz-
támás véráramlás hányadosát használjuk (Qp/Qs). 
Néhány tanulmány azt mutatja, hogy a Qp/Qs MR 
VEC módszerrel jól értékelhető (138, 139). Nagyon 
fontos, hogy minden MR labor megfelelő pontossá-
gal tudja mérni az áramlást. Ehhez az is szükséges, 
hogy a Qp/Qs mérést normál populációban is elvé-
gezzék, hogy meg legyen a megfelelő összehason-
lítás a movie technikával és a VEC technikával mért 
verővolumenek között. Az áramlást a pulmonális 
főtörzsben és az aorta kezdeti szakaszán kell mérni.

Kiegészítések. A gyermek vizsgálata 8 éves kor 
alatt szinte minden esetben anaesthesiát is igényel, 
ezért ezeknél a vizsgálatoknál nem csak a kardioló-
gus, a radiológus és technikus, de az anaesthesioló-
gus jelenléte, kontrollált ventilláció is szükséges 
(természetesen MR kompatibilis eszközök használa-
ta mellett). 
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vagy conduit-ot kell kialakítani a jobb kamra és a 
pulmonális artéria között. A fenti csatorna vizsgála-
tára a MR angiográfia kiválóan alkalmas. 

Coarctatio aortae rekonstrukciója 

A szív MRI vizsgálat sokat segít a coarctatio anató-
miájának megjelenítésében, a sebészi vagy katéte-
res rekonstrukció megválasztásában. Rövid szűkület 
esetén a ballon katéteres tágítás általában effektív, 
de hosszabb szakasz hipopláziája esetén sebészi 
megoldás vagy katéteres úton stent felhelyezés 
szükséges. A szűkületet akkor tartjuk signifikánsnak, 
ha a határos normál méretű aorta descendes átmé-
rőjének az 50%-t eléri. A felső és alsó végtagok vér-
nyomás értékeiben a különbség 20 Hgmm-nél 
nagyobb, akkor azt signifikánsnak tekintjük. Ennek 
ellenére idősebb gyermekekben és felnőttekben 20 
Hgmm-nél alacsonyabb különbség nem feltétlen 
jelenti azt, hogy az aorta íven nincs obstrukció, 
mivel a jól kifejlődött collateralis keringés csökkent-
heti a grádienst. A coarctatio poziciója és a fej-nyak 
régió artériáival való kapcsolatának ismerete szük-
séges a stent felhelyezhetőségének és a sebészi 
megoldáshoz keringés leállítás szükségességének 
eldöntéséhez. 

A képalkotás protokollja ilyen betegeknél a követ-
kezőkből kell hogy álljon: 
	 axiális és ferde T1 súlyozott felvételek
	 négyüreg és rövid tengely cine T2 súlyozott fel-

vételek
	 MR angiográfia.

A T2 súlyozott súlyozott felvételek segíthetnek a 
szűkület súlyosságának eldöntésében. Fázis kont-
raszt cine MRI (VEC) vizsgálattal mérjük meg a szű-
külettől proximalis (V1) és distalis (V2), és az abdo-
minalis aortában az áramlási sebességet. A Bernoulli 
egyenlet alkalmazásával a maximális pillanatnyi 
grádiens lehet kiszámítani, ha a szűkelet rövid (ΔP 
vagy nyomás grádiens=4(V2

2-V1
2)). A grádiens szá-

molás nem pontos, ha a szűkület vagy a hypopla-
siás segment nem diszkrét. Emellett, ha a proximalis 
áramlási sebességet rosszul mértük, akkor a maxi-
mális pillanatnyi grádiens fenti módon való számo-
lásakor túlbecsülhetjük a grádienst. Nem szabad 
elfelejteni, hogy az így számolt maximális pillanat-
nyi sebesség több, mint a szív katéterezés során 
mért csúcs grádiens mértéke. 

Szignifikáns szűkület esetén az abdominalis aor-
tában fázis kontraszt MRI vizsgálattal egy tompa 
szisztolés csúcs és pan-diasztolés antegrad áram-
lást mérünk. 

MR angiográfia nagyon fontos az ív obstrukció 
megjelenítésében és a kollaterális keringés megíté-
lésében. 

A coarctatiok 2/3 részéhez társul aorta billentyű 
betegség, amely klinikai megítélése fontos. Az 
ascendens aorta is gyakran kitágul, átmérőjét meg 
kell mérni. A bal kamra funkciójának mérése min-
den esetben fontos.

Kettős beáramlású kamrák 

Kettős beáramlású kamráról akkor beszélünk, ha 
mindkét atrioventricularis szájadék ugyanabban a 
kamrában van. Kettős beáramlású bal kamra gyak-
rabban, mig a kettős beáramlású jobb kamra ritkáb-
ban fordul elő. A billentyűvel nem rendelkező 
kamra gyakran hipopláziás. 

A betegek műtétére Fontan procedurát alkal-
mazzák (a szisztémás vért az artéria pulmonálissal 
összekötik – így praktikusan a kamrát kikerülik és a 
szív egyedüli kiáramlási pályája az aorta fele irá-
nyul). Típusosan a Fontan-műtét előtt a véna cava 
superior vérét terelik a tüdő, a jobb oldali artéria 
pulmonális ág felé (Glenn-műtét). 

A betegek MRI vizsgálata gyakran nehéz, mert 
gyakran más eltérések is társulnak, pl. truncus pul-
monalis distorsio, kamrai dysfunkció, és atrioventri-
cularis billentyű regurgitáció (különösen ha az 
komplett közös atrioventricularis csatorna van). 
Emellett stenosisok alakulhatnak a sebészi áramlási 
útvonalon és anastomosisokon (136, 137). 

A képalkotás protokollja ilyen betegeknél a követ-
kezőkből kell hogy álljon: 
	 axiális T1 súlyozott felvételek
	 négyüreg és rövid tengely cine T2 súlyozott fel-

vételek
	 MR angiográfia.

Vékony szeletes és ferde felvételek segítséget 
nyújthatnak a truncus pulmonális disztorziójának és 
az anasztomózisok vizualizálásában. általában fázis 
kontraszt vizsgálatot végzünk a sebészi anasztomó-
zisok és a proximális pulmonális ágak esetén (135).

Fiziológiás kvantifikáció mérései. Regur-
gitációs frakció és volumen. A congenitális anomáliák 
többsége esetén rendkívül fontos a az artéria pul-
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Oesophago-gastro-intestinalis tractus 
Palkó andrás 

Bevezetés 

a nyelőcső, a gyomor, illetve bélrendszer diagnosz-
tikájában hosszú ideig a radiológiai módszerek ját-
szottak vezető szerepet, azonban a flexibilis, üveg-
szálas endoszkópok elterjedésével a betegségek 
vizsgálatában jellemzően az endoszkópiáé lett a 
vezető szerep, hiszen ezzel a módszerrel az elválto-
zások kimutatásán túlmenően biopsziára, ennek 
révén szövettani diagnózis felállítására is lehetőség 
nyílik. az endoszkópos módszer hátránya azonban, 
hogy nem nyújt felvilágosítást a vizsgált terület 
működéséről (perisztaltika, ürülés, reflux, stb.), a mai 
technikai feltételek mellett nem képes ábrázolni a 
vékonybél nagy részét, illetve bizonyos egyéb, 
nehezebben hozzáférhető szakaszokat (erősen 
kanyargó, mélyen redőzött részletek), és kevéssé 
alkalmas a nyálkahártyával borított falban lévő, illet-
ve azon kívül elhelyezkedő elváltozások felderítésé-
re. nem lehet kivitelezni az eszközös vizsgálatot, ha 
a beteg együttműködésre képtelen, ha visszautasít-
ja a beavatkozást, ha keringése, légzése nehezített, 
dekompenzált, illetve ha súlyos gerinc-deformitás, 
peritonealis összenövés, aorta aneurizma, hiatus 
hernia, túl hosszú, kanyargós bélszakasz, vagy más 
alaki vagy helyzeti rendellenesség, vagy a vizsgáló 
eszköz bevezetését akadályozó szűkület áll fenn. az 
emésztőtraktus eszközös, endoszkópos vizsgálatai-
nak kockázata, szövődményeinek gyakorisága meg-
haladja a radiológiai vizsgálatokét.

Jelentős változást hozott a nyelőcső-gyo-
mor-bélhuzam diagnosztikájában a metszeti kép-
alkotó eljárások (ultrahang, computer tomograp-
hia, mágneses rezonancia képalkotás) kifejlesztése 
és széles körű elterjedése, hiszen ezek a módszerek 
– miközben jellegüknél fogva csak kevéssé alkal-
masak a lumenben lévő eltérések ábrázolására – 
igen nagymértékben megkönnyítik a falban zajló 

kóros folyamatok, illetve azok környezetének meg-
ítélését.

képalkotó vizsgálat akkor indokolt, ha az endo-
szkópiát a fentebb ismertetett okok miatt nem 
lehet elvégezni, vagy ha az endoszkópos vizsgálat 
eredménye valamely okból nem kielégítő. a diag-
nózis felállításához, a műtéti terv elkészítéséhez 
ismerni kell a kimutatott elváltozásnak a szerv egé-
széhez és a környezethez való viszonyát, ami ugyan-
csak indokolja további képalkotó módszerek igény-
bevételét. Megjegyzendő, hogy a képalkotó eljárá-
sok egy része (röntgen, CT) az ionizáló sugárzás 
alkalmazásának potenciálisan károsító hatásai miatt 
csak korlátozottan használható. 

a röntgenvizsgálat ideális kontrasztanyaga a 
báriumszulfát, azonban irritatív, gyulladáskeltő hatá-
sa miatt perforáció gyanúja esetén alkalmazása 
kerülendő, ilyen betegekben inkább vízoldékony 
jódos kontrasztanyag használandó.

Mivel a nyelőcső-gyomor-bélhuzam valameny-
nyi szakasza elvileg azonos felépítésű, a rajta kiala-
kuló kóros elváltozások minden egyes szakaszon 
alapvetően hasonló radiológiai képet mutatnak. a 
nyálkahártya finom elváltozásai, gyulladása, a „cső” 
szűkülete vagy tágulata, a perisztaltika hiánya vagy 
fokozódása, a fekély vagy a daganat megjelenése 
lényegében független attól, hogy a nyelőcsőben, 
gyomorban, vékony- vagy vastagbélben fordul-e 
elő. Ennek megfelelően a fontosabb alapelváltozá-
sok száma nem nagy. Megkülönböztetünk: 
· telődési hiányt, mely a lumenbe domborodó 

külső benyomat, a falban elhelyezkedő, vagy a 
lumenbe nyúló (polipod, vagy széles alapú) tér-
foglaló folyamat következménye lehet,

· telődési többletet, amely esetében a szerv kon-
túrját meghaladó, abból kiboltosuló, a lumennel 
közlekedő elváltozással (diverticulum, fekély, per-
foráció) áll fenn,

· funkcionális eltérések, amelyek a perisztaltika 
hiányában, csökkent, fokozott, vagy a normálissal 
ellentétes irányú voltában, a fal plaszticitásának 
megszűntében nyilvánulnak meg. 

6.  A gasztrointesztinális rendszer  
képalkotó diagnosztikája
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sára, hanem a már kimutatott elváltozások ponto-
sabb megítélésére, a környező szervek, a regionális 
nyirokcsomók megítélésére szolgál.

MR vizsgálat 

a tetszőleges síkban mérhető és megjeleníthető 
metszeti képeken a nyelőcső falának elváltozásai, 
azok környezethez való viszonya, a nyirokcsomók és 
a környező szervek állapota megbízhatóan ábrázol-
hatók. a vizsgálathoz intravénás kontrasztanyag 
adására általában nincs szükség, a mediastinalis 
zsírszövet „természetes kontrasztanyagként” jól 
körülhatárolja a nyelőcsövet és környezetét. 
Megfelelően gyors gradiens-echo szekvenciákkal a 
légző mozgás által keltett műtermékek kiküszöböl-
hetők, a szív és a nagyerek mozgásainak ellensúlyo-
zására EkG-kapuzás használható. Zsírelnyomásos 
szekvenciákat a mediastinum vizsgálatára rendsze-
rint nem használunk. 

Invazív diagnosztika és terápiás intervenciók 

Angiográfia 

az erek diagnosztikus célú katéteres kontraszt-
anyagos vizsgálatára csak ritkán van szükség. a 
nyelőcső esetében a vérzés forrása leggyakrabban 
az alsó harmadban elhelyezkedő varix, ennek sze-
lektív katéteres vérzéscsillapítására csak a vena 
portae irányából, transhepaticusan vagy transjugu-
laris porto-szisztémás söntön keresztül van lehető-
ség.

UH- és CT-vezérelt beavatkozások 

a nyelőcső-elváltozások percutan megközelítése a 
szerv helyzete miatt gyakorlatilag nem lehetséges. 
a szájon át levezetett nagy átmérőjű ballonkatéter 
segítségével megkísérelhető bizonyos szűkületek 
tágítása, esetleg stent beültetése is, de az esetek 
döntő többségében az ilyen beavatkozásokat 
endoszkópos vezérlés mellett végzik. nyelőcső-
műtét vagy -perforáció talaján kialakult mediastina-
lis tályogok, folyadékgyülemek az esetek egy részé-
ben CT-vezérelt, paravertebralis percutan punkció 
útján lebocsáthatók, drenálhatók.

A normális nyelőcső 

natív röntgenvizsgálattal a nyelőcső nem ábrázo-
lódik. kontrasztanyagos röntgenképen hosszanti 
redőzetű, sima falú cső, melyen az aortaív, a bal 
főhörgő, illetve a rekesz többszörös benyomatot 
okoz. a fal rétegei transoesophagealis UH vizsgá-
lattal echodús-echoszegény, koncentrikus sávok 
formájában ábrázolódnak. a nyelőcső a szív üregei 
közül közvetlenül csak a bal pitvar hátsó falával 
érintkezik. a nyelés reflexesen autonóm perisztalti-
kus hullámot vált ki, amely a nyelőcsövön végigha-
ladva megnyitja a nyugalmi helyzetben egyébként 
normálisan mindig zárt cardia-sphinctert. a folya-
mat a gravitációtól független, tehát bármely test-
helyzetben képes a gyomorba továbbítani a lenyelt 
táplálékot. normális esetben ugyanakkor a gyo-
morból a nyelőcsőbe még Trendelenburg- (a fej a 
lábnál mélyebben van) helyzetben, Valsalva manő-
ver hatására sem juthat gyomortartalom. 
simaizom-relaxáns hatásban a nyelőcső simaizom-
zata elernyed, a nyelőcső kissé tágabb lesz (6.1. 
ábra). a rekesz alatt a nyelőcső balra, haránt irány-
ba fordulva, az aorta vonalától balra, a cardián át 
kapcsolódik a gyomorhoz. az itt található funkcio-
nális sphincter-gyűrű mellett az anatómiai helyzet, 

A nyelőcső 

Vizsgálómódszerek 

Natív röntgenfelvétel 

a nyelőcső normális esetben a natív felvételeken 
nem különíthető el. kóros esetekben viszont a gáz-
tartalom, a benne, vagy környezetében megjelenő 
folyadék nívók, a meszesedések és a sugárfogó ide-
gentestek jól ábrázolódnak. 

Kontrasztanyagos röntgenvizsgálat 

a nyelőcső vizsgálatához előkészítésre nincs szük-
ség. átvilágítás kontrollja mellett pozitív kontraszt-
anyagot (rendszerint sűrű báriumszulfát-szuszpen-
ziót, indokolt esetekben vízoldékony jódos kont-
rasztanyagot) itatunk a beteggel, majd ennek útját 
képernyő alatt követjük nyomon. a talált eltéréseket 
standard (aP, latero-lateralis és ferde), illetve célzott 
felvételeken rögzítjük. 

Monokontrasztos vizsgálat során a lument telje-
sen kitöltjük pozitív kontrasztanyaggal. a nyelőcső 
ábrázolására sűrűbb, a lumenen lassabban végig-
haladó pasztát használunk. Elsősorban a nyelőcső 
falának kontúreltérést okozó elváltozásairól tudunk 
képet adni, ennek érdekében a teljes körfogatot 
átvilágítás közben, a beteg forgatásával kell ábrá-
zolni. a kontúr-egyenetlenségek közül az árnyékki-
esések lumenbe domborodó elváltozást, tumort, 
varixot, a széleken túlérő telődési többletek fekélyes 
folyamatot, diverticulumot, perforatiót jeleznek. a 
nyelőcső kompresszióval nem modellálható. a tel-
jes feltöltés alkalmas a kóros szűkületek, a külső 
benyomatok, a tágulatok, a fali merevség, az esetle-
ges elzáródások kimutatására, és átvilágítás közben 
megítélhetők vele a funkcionális eltérések (a nyelés, 
a perisztaltika, a passzázs zavarai) is. Ezek objektív 
megítélését szolgálja az átvilágítási folyamat rögzí-
tése digitálisan vagy videofelvételen. Ugyanakkor 
monokontraszt technikával vizsgálva a kontraszt-
anyag a finomabb nyálkahártya-elváltozásokat, kis 
térfoglaló folyamatokat könnyen elfedhet. 

Valódi kettőskontrasztos vizsgálat a nyelőcső 
területén csak kompromisszumokkal végezhető, 
hiszen a lument kitöltő gáz „benntartása” oralis 
sphincter hiányában nehezen kivitelezhető. az úgy-
nevezett hypotoniás nyelőcső vizsgálat során falát 
simaizom-relaxánssal lazítjuk el, majd a nyálkahár-
tyát jól tapadó, pozitív kontrasztanyaggal vonjuk 

be. a lument a lenyelt levegő általában valamelyest 
kitölti, így elfogadható kettős kontraszt jöhet létre, a 
disztenzió pedig segít a kis fali elváltozások kimuta-
tásában. Ez a technika számos többletinformációt 
nyújt a nyálkahártya finom részleteiről is, ugyanak-
kor hátránya, hogy a gyógyszeres ellazítás miatt a 
működésről nem tudunk nyilatkozni. 

UH vizsgálat 

a mellkasfali csontos elemek, illetve a tüdő gáztar-
talma lehetetlenné teszik, hogy a nyelőcsövet kívül-
ről, a mellkasfalon keresztül vizsgáljuk ultrahanggal. 
Ez alól kivételt képez az oesophagus rekesz alatti 
rövid, a gyomorfalig terjedő szakasza, melyet az 
epigastrialis hasfalon keresztül végzett, transzabdo-
minalis vizsgálattal sok esetben ábrázolni lehet. az 
endoszkóp segítségével a lumenbe vezetett nagy-
frekvenciás transducerrel végzett endoszonográfia 
során jó felbontással jeleníthető meg a nyelőcső 
falának szerkezete, a közvetlen környezet, illetve a 
kóros folyamat ezekhez való viszonya. a módszer 
különösen a kis, falon belüli elváltozások lokalizálá-
sában, pontos megítélésében hasznos. Trans-
oesophagealis UH vizsgálatot a kardiológiai gyakor-
latban is végeznek, elsősorban a bal pitvar, illetve az 
aortagyök és aorta ascendens jobb megítélése cél-
jából.

CT vizsgálat 

a nyelőcső és környezete CT vizsgálatához feltétle-
nül szükséges az intravénás jódos kontrasztanyag 
alkalmazása. Ennek időzítésében, illetve a mérési 
paraméterek megválasztásában a mediastinum CT 
vizsgálatának előírásai mérvadóak. általában ele-
gendő egy kontrasztanyagos fázis vizsgálata. 
Virtuális CT-endoszkópia a lumen tágításának 
nehézségei miatt általában nem lehetséges. a 
lumen kontrasztanyagos kitöltése nehéz, hiszen a 
mérések ideje alatt a nyelőcső kiürül. Pró-
bálkozhatunk folyamatos kontrasztanyag-itatással, 
de ennek sikeréhez a beteg részéről nagyon jó 
együttműködés szükséges. sokat segítettek ezen a 
gyors multislice CT berendezések, melyekkel a 
mellkas felvételezése csupán pár másodperc. a 
mozgási műtermékek megelőzésére a betegnek 
simaizom-relaxánst adhatunk, fontos, hogy a 
mérést légzésszünetben végezzük. a CT nem 
maguknak a nyelőcső-betegségeknek a felkutatá-

 6.1. ábra. 
Hypotoniás nyelőcső-röntgenvizsgálat: a falat kontraszt-
anyag borítja, kirajzolva a szabályos hosszanti redőzetet
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Gastrooesophagealis reflux. a gyomorbenn-
ék visszafolyása a nyelőcsőbe többnyire funkcioná-
lis eredetű, ilyenkor hátterében beidegzési zavar áll. 
ritkábban organikus okból, pl. hiatus hernia követ-
keztében jön létre. lényege, hogy az elégtelenül 
záró cardián keresztül gyomortartalom kerül vissza 
a nyelőcsőbe, amely gyakran magas savtartalmú, 
ilyenkor a maró hatás tompa vagy égő retrosternalis 
fájdalmat vált ki. Tartós fennállása esetén elsősor-
ban az alsó harmadot érintő reflux-oesophagitis 
alakul ki, melynek késői szövődménye nyelési zavart 
is okozó heges szűkületet lehet. a heges szakaszra 
„felkúszó”, dystopiás gyomor-nyálkahártya szigetek 
savat termelnek, tovább rontva az irritatív-gyulladá-
sos folyamatot (Barrett-oesophagus). Ez a folyamat 
malignus elfajulásra is hajlamos. a reflux diagnózi-
sának felállítására nyelőcső manometriát vagy 24 
órás pH monitorozást alkalmaznak, a kórisme mor-
fológiai megerősítése kontrasztanyagos röntgen-
vizsgálattal lehetséges. Ha ennek során a kontraszt-
anyag fekvő vagy Trendelenburg-helyzetben a nye-
lőcsőbe visszacsorog, az alátámasztja a reflux diag-
nózisát, de a látható visszafolyás elmaradása nem 
zárja ki azt. a következményes nyálkahártya gyulla-
dás és következményeinek kimutatása endoszkó-
pos vizsgálattal, illetve, kontrasztanyag-nyeletéses 
vizsgálattal történhet. Jellemző a redők megvasta-
godása, az egyenetlenül szemcsézett felszínű 
mucosa, a kis, pepticus eróziók okozta telődési 
többletek, illetve a nyelőcső alsó harmadában 
később kialakuló heges szűkület, amelynek követ-
keztében a nyelőcső megrövidülhet, ilyenkor a car-
diát a rekesz fölé húzhatja (brachyoesophagus).

Achalasia cardiae. a cardia-sphincter sima-
izomzatának működését szabályozó auerbach-
plexus ganglion-sejtjeinek ismeretlen eredetű 
megfogyatkozása következtében a nyelési folyamat 
során végighaladó perisztaltikus hullám a cardiát 
nem nyitja meg, a sphincter képtelen elernyedni. 
Ha a táplálék hydrostaticus nyomása legyőzi a 
sphincter ellenállását, a cardia hirtelen nyílik ki, a 
táplálék a gyomorba „zuhan”. Hasonló hatású lehet 
hideg folyadék itatása is. Már kamaszkorban kez-
dődhetnek a panaszok, a nehezített nyelés fogyás-
hoz vezethet, de a jellegzetes kép inkább fiatal fel-
nőttkorban alakul ki. a diagnózis a nyelőcső lume-
nében végzett nyomásmérés eredménye mellett a 
radiológiai képen alapul. a nyelőcsőben natív felvé-
telen gáz-folyadéknívó látszhat, vagy mediastinalis 
térfoglaló folyamatot utánozhat a sokszor extré-
men tágult, táplálékkal kitöltött nyelőcső. 
kontrasztanyag-nyeletéses röntgenvizsgálattal 

kisebb-nagyobb mértékben tágult, sokszor meg-
nyúlt, kanyargós, nyálat és ételmaradékot tartalma-
zó nyelőcsövet látunk. Perisztaltikus aktivitás nincs, 
a cardia csak sokára, a túlnyomás, illetve a hideg 
kontrasztanyag vagy víz itatás hatására nyílik meg. 
kórjelző a görcsoldó hatású amylnitrit belélegezte-
tése hatására bekövetkező, hirtelen meginduló ürü-
lés. különösen előrehaladott esetekben jellemző a 
nagyfokú, egyenletes tágulat, melyet aboralisan, a 
cardiánál átmenet nélküli, körkörös szűkület határol, 
melyből keskeny csatornán „szivárog” tovább a 
kontrasztanyag (6.2. ábra). Ezt a képet esetenként 
nem könnyű heges vagy malignus szűkülettől elkü-
löníteni, ilyenkor segít az amylnitrit-teszt, illetve a fal 
esetleges tumoros megvastagodását igazoló vagy 
kizáró CT- vagy Mr-vizsgálat. 

Külső benyomatot okozó eltérések 

Egyes ér-fejlődési rendellenességek, mint például 
az arteria lusoria, kettős aortaív stb., illetve az aorta 
aneurysmája, vagy a bal pitvar tágulata a nyelőcsö-
vön jellegzetes helyzetű és irányú benyomatot 
okoznak. Ilyenkor a kontrasztanyag-nyeletéses rönt-
genvizsgálat eredménye alapján a diagnózis való-
színűsíthető, illetve pl. a bal pitvar megnagyobbo-
dása esetén fel is állítható. nehezebb a helyzet az 
egyéb mediastinalis térszűkítő folyamatok (cysták, 
tumorok, nyirokcsomó-megnagyobbodás stb.) ese-

az oesophagus és a fornix által bezárt hegyesszög 
(az ún. His-szög) is nehezíti a gyomortartalom visz-
szacsorgását. 

A nyelőcső betegségei 

Klinikum 

a nyelőcső betegségek klinikai tünetei szegényesek 
és kevéssé specifikusak. a nyelészavar, nyelési nehe-
zítettség beidegzési, funkcionális zavarokra, ide-
gentestre vagy organikus szűkületre egyaránt jel-
lemző lehet. a szegycsont mögötti égő érzés savas 
gyomortartalom regurgitációjára utal. az ugyanitt 
érzett fájdalom eredete bizonytalan, nyelőcsőbe-
tegség mellett akár mozgásszervi, vagy szívelválto-
zás is állhat a hátterében. nyeléssel összefüggő fáj-
dalmat a nyálkahártya gyulladása, eróziója okozhat. 
a nyelőcsőből származó vér emésztetlen, artériás 
vagy vénás eredetétől függően világosabb vagy 
sötétebb színű.

Diagnosztikus algoritmus 

az oesophagus betegségeinek diagnosztikájában 
ma már az endoszkópos vizsgálaté a vezető szerep, 
ugyanakkor a nyelőcsövön kívülről kóros benyoma-
tot okozó elváltozások (megnagyobbodott pajzs-
mirigy, mediastinalis cysta, dermoid, tályog, nyirok-
csomó megnagyobbodás, ér-fejlődési variációk, 
kórosan tágult erek, stb.) endoszkóppal nehezen 
ismerhetők fel, kiindulásuk pedig egyáltalán nem 
tisztázható. a kontrasztnyeletéses röntgenvizsgálat 
az endoszkóppal nem tisztázható, funkcionális, sub-
mucosus, illetve az eszközzel a szűkület miatt el 
nem érhető elváltozások kórismézésében játszik 
fontos szerepet. röntgenvizsgálatot kell végeznünk 
akkor is, ha a beteg az endoszkópiát elutasítja, vagy 
az, technikai vagy más okból, nem végezhető el. a 
finomabb morfológiai eltérések kimutatása érdeké-
ben a kontrasztanyag-nyeletéses röntgenvizsgála-
tot relaxáns-hatásban, hypotoniában, kettőskont-
raszt technikával végezzük. a funkció megítélésére 
viszont a sűrű szuszpenzióval végzett teljes kitöltést 
vesszük igénybe. a fali elváltozások finomabb analí-
zise, a kóros folyamat közvetlen környezetének 
ábrázolása transoesophagealis ultrahang-vizsgálat-
tal történik. a tágabb környezet, a mediastinum 
egészének megítélése CT- vagy Mr-vizsgálattal 
lehetséges.

Veleszületett rendellenességek 

Oesophagus atresia. a nyelőcső-lumen rövi-
debb-hosszabb szakaszának átjárhatatlanságát 
gyakran már az intrauterin UH-vizsgálat alapján 
valószínűsíthetjük, mivel ilyenkor polyhydramnion 
alakul ki, hiszen a magzat a magzatvizet nem tudja 
megfelelő mértékben lenyelni, emiatt a gyomrá-
ban és a beleiben sincs folyadék. klinikailag jellem-
ző, hogy már az első táplálási kísérlet alkalmával 
nyelési nehézség, gyorsan bekövetkező hányás 
jelentkezik. natív felvételen az elzáródás felett 
tágabb, gáztartalmú nyelőcsőszakasz lehet látható. 
a levezetett nasogastricus szonda elakadása kórjel-
ző értékű. a diagnózis megerősítésére a szondán át 
kevés vízoldékony kontrasztanyag is beadható a 
nyelőcsőbe, helyben maradása igazolja az atresiát. 
a kontrasztanyagot a felvétel elkészítése után a 
szondán át visszaszívjuk az esetleges későbbi aspi-
ratio elkerülése érdekében. a belek teljes atresia 
esetén gázszegények-gázmentesek.

Tracheo-oesophagealis fistula. a légcső és a 
– gyakran atresiás – nyelőcső között, különböző 
lefutású változatokban alakulhat ki sipoly, amelyen 
át az elfogyasztott táplálék a hörgőkbe kerülhet, 
ilyenkor az újszülött köhög, cianotikussá válhat, az 
ismétlődő aspirációk recidiváló pneumoniával jár-
nak. Ha a fentiekben jelzett vizsgálatok a nyelőcső 
elzáródását igazolják, ugyanakkor a belekben mégis 
gázt találunk, az a trachea és a nyelőcső elzáródás 
alatti része közötti összeköttetésre utal. 

Funkcionális elváltozások 

Dysmotilitás. Tisztán funkcionális formában első-
sorban idősekben alakulhat ki fennakadás a táplá-
léktovábbításban, de neurológiai eltérések kapcsán, 
illetve diabetes mellitusban és organikus eltérések 
esetén bármely életkorban bekövetkezhet. az úgy-
nevezett presbyoesophagusban a kontrakciók 
hatástalanok, ennek ellenére többnyire nem okoz-
nak panaszt, ritkán vezetnek nyelési zavarhoz. a 
kiterjedt nyelőcső spazmus dugóhúzó-szerű kont-
rakciókat okoz a nyelőcsövön, a nyelészavar mellett 
stenocardiára emlékeztető panaszokat is kiválthat. 
a nyelőcsövet érintő sclerodermát merev falú, mér-
sékelt, egyenletes tágulat, a peristaltica hiánya és 
nyitott cardia jellemzi. a mozgászavar jellege, mér-
téke, kiterjedése a nyelőcső-manometria mellett 
kontrasztanyagos, szükség esetén videofelvétellel 
dokumentált nyelésvizsgálattal tisztázható.

 
6.2. ábra. 
kontrasztanyagos nyelőcső-röntgenvizsgálat: a cardia fölött 
a nyelőcső rövid szakaszon erősen beszűkült, ettől oralisan 
nagymértékben tágult, itt a kontrasztanyag felhígult 



A gasztrointesztinális rendszer képalkotó diagnosztikája    227226    A gasztrointesztinális rendszer képalkotó diagnosztikája

vizsgálatot kell végezni, melyet hígabb kontraszt-
anyaggal végzünk, nehogy a nehezített nyelés 
miatt visszaöklendezett báriumot aspirálja a beteg. 
Ezután, szükség esetén sűrűbb péppel folytathat-
juk a vizsgálatot. a heges szűkület általában a nor-
málisan is eleve szűkebb szakaszokon alakul ki és 
ott súlyosabb is. rendszerint hosszabb szakaszt 
érint, többé-kevésbé koncentrikus és szimmetrikus, 
így elég jól elkülönül a daganatos szűkülettől (6.4. 
ábra). a maró anyagok által kiváltott sérülések álta-
lában a nyelőcső hosszabb szakaszára kiterjednek, 
a reflux oesophagitis inkább az alsó harmadot szű-
kíti. a szűk szakasz felett hosszabb idő elteltével 
kifejezett tágulat alakulhat ki. Gyermekkori maró 
anyag által kiváltott nyelőcsősérülések későbbi 
következményeként az aspiratio miatt tüdőkároso-
dásra is számíthatunk, amely a mellkas-röntgenfel-
vételen fibrosis formájában is merhető fel. 

Varicositas oesophagei 

krónikus parenchymás májbetegség, v. portae 
trombózis talaján kialakult portalis hypertensioban 
különböző anatómiai régiókban a portalis és a 

szisztémás vénás rendszert összekötő kollaterálisok 
nyílhatnak meg. Ezek közül klinikailag legnagyobb 
jelentősége a v. portae és a vena cava superior 
rendszere közötti, nyelőcső körüli és cardia-táji kol-
laterálisoknak van, mivel – a súlyosabb, előrehala-
dott esetekben nem ritkán bekövetkező – megre-
pedésük súlyos, az életet veszélyeztető nyelőcső-
vérzés forrása lehet. a nyelőcső alsó-középső har-
mada falában lévő, tágult vénák többszörös nodu-
laris jelleggel a lumenbe domborodnak. 
kimutatásuk endoszkópos vagy – a vénák jobb 
telődése érdekében simaizom-relaxáns hatásban 
végzett – kontrasztanyag-nyeletéses röntgenvizs-
gálattal történik, mellyel a lumenbe domborodó 
visszeres csomók többszörös, göbös vagy fonatos 
telődési hiány képében mutathatók ki (6.5. ábra). a 
varicositas diagnózisának felállításához egyéb kép-
alkotó eljárás nem szükséges, de a háttérben álló 
folyamat (májcirrhosis, porta-trombózis stb.) felde-
rítése további vizsgálatokat igényelhet. Ha palliatív 
céllal transjugularis porto-szisztémás (TIPs) sönt 
beültetésre kerül sor, a v. portae felől a varixok a 
katéteren át kontrasztanyaggal feltölthetők, az arra 
alkalmas esetekben embolizálhatók, szklerotizálha-
tók is. 

tén, ilyenkor a folyamat igazolására, pontos kiterje-
désének és jellegének megállapítására CT- vagy 
Mr-vizsgálatot kell végezni. 

Diverticulum 

a diverticulumok kisebb-nagyobb fali kiöblösödé-
sek, melyek jellegzetesen a garat és nyelőcső közöt-
ti átmenetben, a főhörgő oszlásának magasságá-
ban, valamint a rekeszen való átlépés felett alakul-
nak ki. Megkülönböztetünk ál-diverticulumot, 
amelyben csak a fal belső rétegei türemkednek ki 
az izomréteg egy meggyengült pontján. Ezek pulzi-
ós diverticulumok, melyek egy gyengébb falsza-
kasznak a táplálék nyomásának engedő kiboltosulá-
sából képződnek. a valódi diverticulumok falában a 
nyelőcsőfal valamennyi rétege jelen van. Ezek több-
sége a nyelőcső középső harmadában, heges von-
gálás hatására alakul ki (trakciós diverticulum). a 
garat-nyelőcső átmenet hátsó falából nyíló diverti-
culum (Zenker-diverticulum) sajátossága, hogy 
rendszerint táplálék jut bele, amely összenyomhatja 
a nyelőcső lumenét és így súlyos nyelési nehézsé-
get okozhat. nagyra nőhet, ilyenkor gáz- és folya-
déktartalma következtében nívó képződik benne, 
ami a natív felvételeken is felismerhető (6.3. ábra). 
Endoszkópos vizsgálattal a diverticulumok beme-
neti nyílását általában meg lehet találni, mélységük, 
alakjuk és nagyságuk azonban csak kontrasztanya-
gos nyelésvizsgálattal ismerhető meg. alakjuk alap-
ján keletkezési módjukra is következtethetünk: a 
trakciós diverticulumok inkább kihegyesedő, sza-
bálytalan alakúak, míg a pulziós diverticulumok 
többnyire lekerekítettek. a nagyobb, folyadékkal 
kitöltött, korábban nem ismert Zenker-diverticulum 
a CT- vagy Mr-vizsgálat kapcsán differenciál-diag-
nosztikai nehézséget okozhat, cystával téveszthető 
össze. 

Oesophagitis 

a nyelőcső gyulladása hátterében leggyakrabban 
fizikai vagy kémiai hatások okoznak. Fizikai ártalmat 
okoz a túlzottan magas vagy alacsony hőmérsékle-
tű táplálék rendszeres fogyasztása, illetve – sokkal 
ritkábban – az iatrogen ártalmak (besugárzás szö-
vődményeként kialakuló, irradiációs nyelőcsőgyul-
ladás, nasogastricus szonda okozta decubitus stb.) 
kémiai eredetű gyulladást az irritatív, maró hatású 
anyagok nyelőcsőbe jutása (savas gyomortartalom 

visszafolyása, vegyszerek, savak, lúgok szándékos 
vagy véletlen lenyelése) okozhat. a nyelőcsőben 
valamely okból hosszabb ideig megrekedő, elaka-
dó egyes gyógyszerek szintén irritálhatják a nyálka-
hártyát. a nyelőcsövön ritkán steril gyulladások, így 
scleroderma, Crohn-betegség is előfordulhatnak. a 
fertőzések kialakulására leginkább rossz általános 
állapotú, csökkent immunvédekezésű betegek ese-
tében számíthatunk. a kórokozók közül a herpes 
simplex vírus a leggyakoribb, de jelentős a cytome-
galo-vírus szerepe is. súlyos gyulladást okozhatnak 
a gombás fertőzések is. nem lebecsülendő kóroki 
szerepe sem. 

az akut eltérések, a redőzet megvastagodása, a 
kis kimaródások, eróziók, a sekély fekélyfészkek 
endoszkóppal jól láthatók. a korai szövődményként 
jelentkező perforatio, fistula, tályog, vagy mediasti-
nitis inkább vízoldékony kontrasztanyagos röntgen-
vizsgálattal, illetve CT-vel ábrázolhatók. az elsősor-
ban a maró anyagok okozta gyulladások késői szö-
vődményeként jelentkező fali merevség, a koncent-
rikus, heges szűkület endoszkóppal látható ugyan, 
de a súlyosabb elváltozások az eszközzel nem átjár-
hatók, ezért ilyenkor a szűkület mértékének, kiterje-
désének megítélésére kontrasztanyagos nyelés-

 
6.3. ábra. 
kontrasztanyagos nyelőcső-röntgenvizsgálat: a hypopha-
rynx-nyelőcső átmenet hátsó falából diónyi, kontraszt-
anyaggal kitöltött diverticulum domborodik elő

 6.4. ábra. 
kontrasztanyagos nyelőcső-röntgenvizsgálat: a nyelőcső 
alsó harmadában lúgivás késői szövődményeként kialakult 
körkörös szűkület látható, felette presztenotikus tágulattal

 
6.5. ábra. 
kontrasztanyagos nyelőcső-röntgenvizsgálat: multiplex, fali 
telődési hiány formájában jelentkező varicositas a nyelőcső 
alsó harmadában
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tes sugárirányú képet hanyatt fekvő testhelyzetű 
betegről is, ebben az esetben azonban latero-late-
ralis sugáriránnyal exponálunk. 

Kontrasztanyagos röntgenvizsgálat 

a gyomor és a duodenum kontrasztanyagos vizs-
gálatát lehetőleg reggel, és mindig éhgyomorral 
végezzük. a beteg éjfél után már vizet sem ihat, 
hiszen az is zavarja a vizsgálatot. Monokontrasztos 
vizsgálat során kb. 150-200 ml báriumszulfát szusz-
penziót itatunk a beteggel. a gyomor és a vékony-
bél vizsgálatára hígabb szuszpenziót használunk. a 
vizsgált szakasz öntvényszerűen ábrázolódik így 
falának szélképző elváltozásairól tudunk képet 
kapni, a beteg forgatása közben. a gyomor és a 
belek a hasfalon keresztül komprimálhatók (erre a 
célra az átvilágító-szerkezet saját komprimáló tubu-
sát, vagy a kézben tartható disztinktort használjuk). 
Ilyenkor a lumenbe domborodó folyamatok áttet-
sző terület formájában tűnnek elő a még nem 
összefekvő falrészeket elválasztó kontraszt-
anyag-gyülemből (pelotta-tünet), míg fekély, diver-
ticulum esetén az elülső és hátsó fal közül a komp-
resszió hatására kipréselődő kontrasztanyagból a 
lumenből kidomborodó területen egy kevés vissza-
marad (tapadó folt, en face fekélyfészek). a teljes 
feltöltés a kóros szűkületek, tágulatok, merev falsza-
kaszok, esetleges elzáródások, illetve a külső benyo-
matok kimutatására szolgál, és felismerhetők vele a 
funkcionális eltérések (pl. a gyomor-ürülés zavara, 

Nyelőcsődaganatok 

Jóindulatú daganatok. a nyelőcsőben a jóindula-
tú neoplasztikus folyamatok igen ritkák. rendszerint 
ép nyálkahártyával fedett, a falban elhelyezkedő, 
lapos-polypoid, sima felszínű térfoglaló elváltozá-
sok, szövettanilag többségük a simaizomból kiin-
duló leiomyoma, mely a nyelőcsőben is nagyon rit-
kán válik rosszindulatúvá. az endoszkópos vizsgálat 
számára, submucosus helyzetük miatt, főleg a 
kisebb elváltozások nehezen hozzáférhetőek. 
kontrasztanyagos röntgenvizsgálattal a jóindulatú 
daganatok általában élesen határolt, a lument csak 
kis mértékben szűkítő, polipod telődési hiány for-
májában ismerhetők fel.

Rosszindulatú daganatok. a nyelőcső rosszin-
dulatú daganatainak döntő többsége planocellula-
ris carcinoma, amely jellemzően dohányos, rend-
szeresen alkoholt fogyasztó, idősebb férfiakban 
jelentkezik. adenocarcinoma ritkábban, általában 

reflux-oesophagitis, Barrett-oesophagus talaján ala-
kul ki. a rosszindulatú daganatok a korai stádium-
ban nem okoznak panaszokat. az amúgy is kevéssé 
specifikus tünetek, a fájdalom vagy nyelési nehéz-
ség csak előrehaladottabb esetekben jelentkeznek, 
s mivel a nyelőcsőnek nincs serosa-borítása, a 
daganat ekkorra már rendszerint ráterjed a környe-
zetére. a felismerés idején gyakran már beszűri a 
tracheát, a pericardiumot, az aortát, metasztatizál a 
paraoesophagealis nyirokcsomókba, és sokszor 
már távoli áttétei is vannak. a rosszindulatú daganat 
diagnózisa az endoszkópos vizsgálat, illetve az 
ennek során nyert szövettani minta értékelése alap-
ján állítható fel. kont rasztanyagos röntgenvizsgálat-
ra a műtéti terv elkészítéséhez, az endoszkóppal át 
nem járható szűkületek alsó határának megállapítá-
sára van szükség. Tipikus esetben a trachea bifurca-
tio magasságában, esetleg a cardia felett találunk 
rövidebb-hosszabb szakaszra terjedő falmerevsé-
get, többé vagy kevésbé kifejezett, egyenetlen 
szélű, legtöbbször excentrikus, vagy aszimmetrikus 
szűkületet, mely felett mérsékelt tágulat van (6.6. 
ábra). a necroticus, széteső daganat a környezet 
(trachea, szívburok, mediastinum, mellüreg) felé 
sipolyt képezhet, amelyben a kontrasztanyag meg-
jelenik. a falon belüli, illetve a közvetlen környezet-
re terjedés endoszkópos ultrahang-vizsgálattal 
értékelhető. a távolabbi környezet, így a mediasti-
nalis nyirokcsomók állapota CT- vagy Mr-vizsgálattal 
tisztázható (6.7., 6.8., 6.9. ábra).

Gyomor-duodenum 

Vizsgálómódszerek 

Natív röntgenfelvétel 

a gyomor és a patkóbél a natív has felvételeken 
nem különülnek el, kivéve a sokszor normálisan is 
gáztartalmú gyomor-fornixtól (gyomor-léghólyag), 
melyet a gyomor folyadéktartalma folyadéknívó 
formájában határol. Felismerhetők a kóros gáz-fo-
lyadék nívók, az esetleges meszesedések és a sugár-
fogó idegentestek is. a natív has felvételt minden-
képpen vízszintes sugáriránnyal kell készíteni, mert 
a nívók csak így ábrázolhatók. Jó állapotú betegről 
álló testhelyzetben, szagittális sugáriránnyal készít-
jük a felvételt. Ha a beteg rossz állapotban van, és 
nem bír állni, bal oldalfekvő helyzetben, de tovább-
ra is vízszintes sugárnyalábbal, nyílirányból készítjük 
a felvételt. Ha erre sincs mód, készíthetünk vízszin-

 
6.6. ábra. 
kontrasztanyagos nyelőcső-röntgenvizsgálat: a nyelőcső 
alsó harmadában excentrikus, kirágott szélű, malignus daga-
natra jellemző szűkület látható

 
6.7. ábra. 
Mellkas CT-vizsgálat: a nyelőcső középső harmadában a 
lument szűkítő, nagyméretű daganat látható, mely azonban 
a környező képletek felé élesen határolt

 
6.8. ábra. 
Mediastinum Mr-vizsgálat: a nyelőcső falának nagyfokú, 
körkörös, tumoros megvastagodása bal oldalon laterálisan 
az aortaív medialis kontúrjára terjed

 
6.9. ábra. 
Mediastinum Mr-vizsgálat: a nyelőcső oralis harmadában a 
lument körkörösen rövid szakaszon szűkítő, de a falat ettől 
oralisan és aboralisan sokkal nagyobb területen beszűrő 
daganat látható
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mortartalom több „lépcsőn” folyik lefelé. a cardia 
síkja fölötti gyomorrész a fornix, itt álló helyzetben 
a gyomor-léghólyagot látjuk, a nyálkahártya redő-
zete ágazatos. a redők lefutása a gyomor középső, 
nagyobb részét alkotó corpusban a kisgörbület 
közelében longitudinális, a nagygörbület oldalán 
inkább harántul futó, körkörös (6.10. ábra). Hypo-
toniás kettőskontrasztos vizsgálattal a mucosa 
elemi rajzolatát adó úgynevezett areae gastricae is 
megfigyelhetők. az antrum hosszanti redőzete a 
pylorus felé konvergál (6.11., 6.12., 6.13. ábra). a perisz-
taltika a gyomor felső harmadából indulva halad a 
pylorusig. Egyidejűleg normálisan 1-3 hullám látha-
tó. a kontrasztanyag 2 óra alatt általában kiürül a 
gyomorból. a pyloruscsatorna csak szakaszosan 
nyílik meg. 

a duodenum a pancreas fejét körülölelő, patkó 
alakú, körkörös redőzetű bélszakasz. kezdeti, kissé 
tágabb, hagyma vagy paprika alakú szakasza a bul-
bus, amely a hátrafelé haladó felső vízszintes szár-
ban folytatódik. a leszálló és az alsó vízszintes szár 
retroperitonealis helyzetű. a leszálló szár alsó har-
madában a belső íven, általában közösen nyílik a 
Vater-papillán keresztül a ductus choledochus és a 
ductus pancreaticus (Wirsung-vezeték). az alsó víz-
szintes szár az aorta és az a. mesenterica superior 
között halad balra-felfelé a flexura duodeno-jejuna-
lis irányában (6.14. ábra). 

A gyomor és a patkóbél betegségei 

Klinikum 

a gyomor és a duodenum megbetegedéseire szá-
mos panasz, tünet alapján gondolhatunk. Étvágy-
talanság, gyomorégés, epigastrialis fájdalom, hány-
inger, gyakori, nem ritkán savas, vagy savhematinos 
hányás, fogyás utalhatnak ezeknek a szerveknek a 
betegségeire, ugyanakkor a tünetek nem specifiku-
sak, hátterükben számos különböző funkcionális 
vagy organikus eltérés állhat. sokszor súlyos, előre-
haladott betegségek is panaszmentesek, tünetsze-
gények lehetnek. 

Diagnosztikus algoritmus 

a gyomor és duodenum betegségére utaló pana-
szok, tünetek esetén a morfológiai kivizsgálás első 
lépése a gasztro-duodenoszkópia. kettős kontrasz-
tos röntgenvizsgálatot csak ritkán, abban az eset-

kóros perisztaltika) is. a nagy mennyiségű kont-
rasztanyag a finomabb nyálkahártya-elváltozáso-
kat, kis térfoglaló folyamatokat elfedi. Ennek elkerü-
lésére kettőskontrasztos vizsgálatot végzünk. Előtte 
a gyomor és duodenum falát simaizom-relaxánssal 
lazítjuk el. a gyomor kettőskontraszt vizsgálata 
érdekében a nyálkahártyát egy-két kortynyi, jól 
tapadó, pozitív kontrasztanyaggal vonjuk be, a 
lument pedig – a falak összefekvésének megakadá-
lyozására – széndioxiddal töltjük fel, oly módon, 
hogy kétkomponensű, gázfejlesztő anyagot itatunk 
a beteggel. a duodenum kettős kontrasztos vizsgá-
latát szondán keresztül bejuttatott pozitív kont-
rasztanyag és levegő segítségével végezzük (hypo-
toniás duodenographia). a kettőskontraszt technika 
többletinformációt nyújt a nyálkahártya finom rész-
leteinek ábrázolásában, de hátránya, hogy a gyógy-
szeres ellazítás miatt a funkcióról nem ad felvilágo-
sítást. 

UH-vizsgálat 

a hasfalon keresztül végzett, transzabdominalis ult-
rahang-vizsgálattal a normális gyomor és duode-
num csak bizonytalanul, inkább folyadék- és gáztar-
talma révén ábrázolható. kóros esetben látható az 
üreges szervek megnövekedett falvastagsága, 
fokozott folyadéktartalma, kóros motilitása, illetve a 
környezet állapota, de finomabb eltérések felderíté-
sére a módszer nem felel meg. doppler-technikával 
a nagyobb erek szűkülete, elzáródása, esetleg egyes 
elváltozások kóros erezettsége detektálható. az 
endoszonográfia a gyomor és duodenum falszerke-
zetének, a kóros folyamat közvetlen környezetének 
vizsgálatára is használható, bár ezen a területen 
alkalmazásának fő célja a pancreas nagy felbontású 
vizsgálata. 

CT-vizsgálat 

a gyomor és duodenum computer tomographiás 
ábrázolásához intravénásan jódos kontrasztanya-
got, a lumenbe pedig – részben a kitágítás, részben 
a fal belső felszínének jobb elkülönítése céljából – 
hígított kontrasztanyagot, vagy még inkább tiszta 
vizet juttatunk. a mozgási műtermékek megelőzé-
sére, a disztenzió elősegítése érdekében a beteg-
nek simaizom-relaxánst adunk. Ezzel a módszerrel a 
szervek környezete mellett faluk és lumenük is vizs-
gálható, kimutathatók a kóros tágulatok, szűkületek, 

falmegvastagodások, és információt kaphatunk a 
környező hasi szervekről is. Megfelelő sebességű 
készülék birtokában, virtuális endoszkópiával eszkö-
zös behatolás nélkül ábrázolhatjuk a lumen belső 
felületét. 

MR-vizsgálat 

a gyomor és patkóbél Mr vizsgálata nem szokvá-
nyos eljárás, elvégzéséhez szükség van a perisztalti-
ka gyógyszeres feltöltésére és a lumen kontraszt-
anyagos disztenziójára is. a tetszőleges síkban elké-
szíthető metszeti képeken a fal nagyobb elváltozá-
sai jól ábrázolhatók, de a módszer leginkább a 
kóros eltérések környezethez való viszonyának 
megítélésére, a régió egyéb szervei állapotának 
rögzítésére használatos.

Invazív diagnosztika és terápiás intervenciók 

Angiográfia 

az erek diagnosztikus célú, katéteres kontraszttölté-
sét ma már csak ritkán, leginkább vérzésforrás loka-
lizálására, illetve terápiás katéteres intervenciók 
(vérzéscsillapítás, szelektív gyógyszeres kezelés) irá-
nyítására használjuk. 

UH- és CT-vezérelt beavatkozások 

a gyomor és a duodenum endoszkóp számára 
nem hozzáférhető (mély submucosus, illetve szű-
kület mögötti), nagyobb volumenű elváltozásainak 
területéről UH- vagy CT-vezérléssel percutan úton 
is végezhetünk biopsziát, és ilyen módon kóros 
folyadékgyülemek, tályogok is leszívhatók, tartósan 
drenálhatók és öblíthetők. 

A normális gyomor és patkóbél 

a gyomor a bal rekeszkupola alatt helyezkedik el. 
alakja változatos: általában lecsüngő horog, ritkáb-
ban haránt helyzetű, szarv alakú. astheniás bete-
gekben látható a mélyen, néha egészen a kisme-
dencéig lecsüngő gyomor. alaki variáció a casca-
de-gyomor, ilyenkor a gyomor felső részéből a gyo-

 
6.10. ábra. 
Monokontrasztos röntgenvizsgálat: megfigyelhető a gyo-
mor szabályos alakja, ép kontúrjai, de nem kapunk képet a 
nyálkahártya állapotáról

 
6.11. ábra. 
kettőskontrasztos röntgenvizsgálat: a fornixot kitölti a kont-
rasztanyagot, de másutt jól megfigyelhető a normális redő-
zet, illetve az areae gastricae is
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(6.15. ábra). a kép hátterében ritkábban a pancreas 
fejlődési anomáliája, a duodenum külső leszorítását 
okozó pancreas anulare is állhat, ilyenkor 
UH-vizsgálattal kimutatható leszorítást okozó has-
nyálmirigyszövet. az elzáródás pontos szintjének 
meghatározására megkísérelhető a duodenum 
kontrasztanyagos röntgenvizsgálata szondán át 
beadott vagy cumisüvegből itatott híg kontraszt-
anyaggal.

Külső benyomatot okozó eltérések 

a gyomron és a patkóbélen a környező szervek 
(pancreas, máj, lép, bal vese és mellékvese, aorta) 
térfoglaló folyamatai (cysta, tumor, aneurysma) 
kóros benyomatot okozhatnak (6.16. ábra). Jellemző 
benyomatot okoz a duodenum alsó vízszintes szá-
rán az a. mesenterica superior, ha túl hegyes szög-
ben ered az aortából (6.17. ábra). a benyomatok fel-
ismerése, azonosítása endoszkópiával nem köny-
nyű, kontrasztanyagos röntgenvizsgálattal azon-
ban az ép nyálkahártyával borított, jól definiált 
benyomat könnyen felismerhető. az ilyen eltérés 
környezetében a fal nem infiltrált, a perisztaltikus 
tevékenység normális. a benyomatot okozó elvál-
tozás azonosítása, kiindulási helyének meghatáro-
zása UH-, esetleg CT- vagy Mr-vizsgálattal lehetsé-
ges.

ben végzünk, ha endoszkópiára valamely okból 
nincs lehetőség. Monokontrasztos röntgenvizsgá-
latra is csak akkor kerül sor, ha az általa nyújtható 
többletinformációval (submucosus elváltozás, külső 
benyomat, funkcionális eltérés) ki kell egészíteni a 
gasztro-duoedonoszkópiát, illetve ha az valamiért 
nem végezhető el. a metszeti képalkotó módszerek 
(UH, CT, Mr) kiegészítő szerepet játszanak, felada-
tuk a gyomor és a duodenum falvastagságának 

megítélése, a kóros folyamatok környezetre terjedé-
sének megállapítása, a stádium beosztás, a környe-
ző szervek állapotának vizsgálata, illetve a percutan 
invazív diagnosztikus és terápiás beavatkozások 
vezérlése. 

Veleszületett rendellenességek 

Pylorus stenosis. a pylorus-sphincter simaizomza-
tának hypertrophiája és spazmusa miatt az újszü-
lött gyomra alig tud kiürülni, emiatt az étkezést 
követően rövid időn belül hányás jelentkezik, a súly-
gyarapodás elmarad. natív röntgenfelvételen a 
gyomor tágulatára utaló széles gáz-folyadék nívó és 
a belek gázszegénysége látható. a diagnózis a jel-
legzetes UH-kép alapján állítható fel, ami a pylorus-
nak megfelelően echoszegény, körkörös izom-meg-
vastagodást és megnyúlt pylorus-csatornát ábrá-
zol. kontrasztanyagos röntgenvizsgálattal a pylo-
rus-csatorna húrszerűen szűkült, az antrum aboralis 
szakaszán a hypertrophiás izom okozta benyomat 
látható.

Duodenum atresia. a duodenum veleszületett 
elzáródása miatt a születés után rövid idővel epés 
hányás jelentkezik, a táplálás nehéz, vagy lehetet-
len. Már az intrauterin UH-vizsgálat eredménye is 
gyanút keltő lehet, hiszen a folyadékot tartalmazó 
gyomor mellett a belekben nem látszik folyadék. a 
születés után végzett natív röntgenfelvételén a 
gyomor és a bulbus gázos tágulatát látjuk (kettős 
buborék jel), a további bélkacsok gázmentesek 

 
6.12. ábra. 
Hasi CT-vizsgálat: a simaizom-relaxáns hatásban, vízitatás 
után készített felvételen jól megítélhető a gyomor szabályos 
falvastagsága és redőzete, a mucosa normális halmozása

 
6.13. ábra. 
Has coronalis síkú Mr-vizsgálat: a simaizom-relaxáns hatás-
ban, vízitatás után készített felvételen jól megítélhető a gyo-
mor normális alakja és falvastagsága 

 
6.14. ábra. 
szelektív, hypotoniás duodenographia: a szondán át beadott 
kontrasztanyag egyenletesen kitölti a normális átmérőjű, 
lefutású és redőzetű patkóbelet

 
6.15. ábra. 
natív has-röntgenfelvétel: megfigyelhető a duodenum atre-
siára jellemző kettős buborék jel

 
6.16. ábra. 
kontrasztanyagos gyomor-röntgenvizsgálat: a nagygörbüle-
ti kontúron hatalmas benyomatot okoz a pancreas-farokból 
kiinduló pseudocysta

 
6.17. ábra. 
szelektív hypotoniás duodenographia: az alsó vízszintes szá-
ron kifejezett benyomatra utaló félárnyékos terület az a. 
mesenterica superior leszorításának megfelelően
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igényel. a klinikai tünetekkel járó, hosszabb ideig 
fennálló gyulladásos folyamatok – a hyperacid, ero-
siv, óriásredős, illetve az anacid, anaemia pernicio-
sával járó krónikus, atrophiás gastritis, a gyomorban 
rendkívül ritka Crohn-betegség – vizsgálatában az 
endoszkópiáé a vezető szerep, különösen mivel a 
nyálkahártya képe sokszor nem pathognomikus, a 
végső diagnózist a szövettani vizsgálat eredménye 
biztosítja. kontrasztanyagos röntgenvizsgálattal a 
redőzet megvastagodása, vagy elsimulása, a hyper-
secretio következtében a kontrasztanyag csökkent 
fali tapadása figyelhető meg (6.21. ábra). Metszeti 
képalkotó módszerekkel akut esetekben feltűnhet a 
fal mérsékelt megvastagodása. 

Ulcus ventriculi 

a gyomorfekélyek döntő többsége pepticus termé-
szetű. Inkább későbbi életkorban lép fel és nem fel-
tétlenül jár a normálist meghaladó savtermeléssel. 
Bizonyos gyógyszerek (szalicilát, szteroid, nem-szte-
roid gyulladásgátlók) fekélyképződésre hajlamosíta-
nak. a jellemző epigastrialis fájdalom hiányozhat, 

vagy nem típusos formában jelentkezik. a kivizsgá-
lás első, döntő eszköze a gasztroszkópia. a röntgen-
vizsgálatra ritkán, sikertelen, vagy nem elvégezhető 
endoszkópos vizsgálat esetén lehet szükség. a kis, 
felületes ulcusokat még kettőskontraszt technikával 
is nehéz lehet kimutatni. a fekély jellemzően a kis-
görbületen, ritkán az antrum vagy a pylorus terüle-
tén alakul ki. nagysága gombostűfejnyitől akár dió-
nyiig terjedhet. a kontrasztanyagos röntgenfelvéte-
len a fekélyfészek szemből, kompresszió segítségé-
vel tapadó foltként (en face fekélyfészek), a beteg 
forgatásával kontúrba hozva telődési többletként 
mutatkozik. a környező nyálkahártyaredők csillag-
szerűen összetartanak a fekélyfészek felé. az izom-
zat védekező spazmusa következtében jön létre a 
fekéllyel szemközt a nagygörbület ujjszerű behúzó-
dása, melynek krónikussá válásával kialakul a 
homokóra-gyomor (6.22., 6.23., 6.24. ábra). az ulcus 
mélyre terjedve a falon keresztül a szomszédos 
szervekbe penetrálhat. Ha a fekély felhányt szélű, 
környezetében szabálytalan redőképet találunk, a 
perisztaltika a fekély szélétől távolabb elakad, malig-
nitás gyanúja merül fel. Egyértelmű diagnózist csak 
a biopsziától várhatunk.

Hiatus hernia 

Veleszületett okokból, trauma következtében, vagy 
a krónikusan fokozott hasűri nyomás (obesitas, obs-
tipáció) hatására a gyomor egy része a hiatus 
oesophageuson keresztül a mediastinumba juthat. 
Ez a főleg idősebbekben nem ritka elváltozás leg-
többször panaszmentes, vagy csak jellegtelen 

panaszokat (mellkasi fájdalom, a gastrooesophage-
alis reflux okozta savas felbüfögés, nyelőcső-égés) 
okoz. ritkán, az erózió következtében, vérzés is fel-
léphet, amelyre esetleg csak a lassan progrediáló 
anaemia, vagy a széklet vértartalmának kimutatása 
hívja fel a figyelmet. a hiatus herniának két típusa 
ismeretes, melyek közül az axiális, csuszamlásos 
elváltozás a gyakoribb. Ilyenkor a cardia kerül a 
rekesz fölé, s húzza fel a gyomor kisebb-nagyobb 
részletét. a para-axialis, paraoesophagealis herniá-
ban a cardia a rekesz alatt marad és csak a fornix 
csúszik át a tág hiatus oesophagein. Eben a formá-
ban nagyobb a kizáródás, leszorítás kockázata. 
néha az egész gyomor a mellkasba kerül, csak a 
rögzített pylorus marad az eredeti helyén. natív 
röntgenfelvételen a retrocardialis helyzetű, herniá-
lódott gyomorrészlet utánozhat mediastinalis 
tumort, bár a benne rendszerint jelen lévő gáztarta-
lom alapján könnyű felismerni (6.18. ábra). Minden-
esetre a szív mögötti térfoglaló folyamatok eseté-
ben gondolni kell rá. Hiatus hernia gyanújában 
kontrasztnyeletéses röntgenvizsgálat indokolt, ami-
vel az elváltozás ténye mellett az esetleges reflux is 
könnyen kimutatható (6.19. ábra). az endoszkópos 
vizsgálat ezekben az esetekben kevéssé célraveze-
tő, mivel a nyelőcső és gyomor tényleges elhelyez-
kedését, a rekeszhez való viszonyát belülről nem 
lehet megállapítani. a CT-képeken a gáztartalmú 
herniálódott gyomorrész könnyen felismerhető 
(6.20. ábra).

Gastritis 

a gyomor-nyálkahártya akut gyulladásának („gyom-
orrontás”) kórismézése képalkotó vizsgálatot nem 

 
6.18. ábra. 
a mellkas-röntgenfelvétel: a szívárnyékra vetülve egy nagy-
méretű, a gáz-folyadék nívó alapján herniálódott gyomor-
részként azonosítható elváltozás látható

 
6.20. ábra. 
Mellkas CT-vizsgálat: a szív mögött látható gáztartalmú kép-
let a herniálódott gyomorrészletnek felel meg, a fal belső 
kontúrján a redőzet is felismerhető

 
6.19. ábra. 
kontrasztanyagos röntgenvizsgálat: a cardia és a fornix a 
rekesz felett helyezkedik el, a kép axiális hiatus herniára jel-
lemző

 
6.21. ábra. 
kettőskontrasztos röntgenvizsgálattal a gyomornyálkahár-
tya jelentős fokú, gyulladásos eredetű megvastagodása 
figyelhető meg

 
6.22. ábra. 
kettőskontrasztos gyomorvizsgálat: a corpus kisgörbületi 
kontúrján 1 cm átmérőjű fekélyfészek telődik
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umban tünetszegények, vagy kevéssé jellegzetes 
tüneteket okoznak. a daganat korai kimutatásának 
egyformán megbízható eszköze a kettőskontrasz-
tos hypotoniás röntgenvizsgálat és az endoszkópos 
vizsgálat, de mégis az utóbbit részesítjük előnyben, 
mivel a biopsziás minta szövettani vizsgálata ezek-
ben az esetekben döntő jelentőségű. a korai malig-
noma a nyálkahártya síkjában, esetleg abból kissé 
előboltosulóan ábrázolódó, kis kiterjedésű elválto-
zás. az előrehaladott daganatok lehetnek körülírt, 
szabálytalan polypoid képletek, környezetükben 
rendszerint fali beszűrtség, ennek következtében 
hiányzó perisztaltika figyelhető meg, a redők kiszé-
lesedtek, torzultak, esetleg amputáltak. kialakulhat 
bennük necroticus exulceratio, amely azonban – 
szemben a benignus fekéllyel – a lumenbe dombo-
rodó telődési hiányon belül látható. speciális daga-
nat-típus a linitis plastica, mely submucosusan 
növekedve a gyomorfal nagy részét beszűrve szűkí-
ti a lument, okoz fali merevséget. a kifejlett dagana-
tok már monokontraszt röntgenvizsgálattal is köny-
nyen felismerhetők, nagy, a lumenbe domborodó 
térfoglaló folyamat képében (6.26. ábra). Előfordulási 
helye jellemzően a nagygörbület környéke, de 
kialakulhat a cardia, vagy az antrum régiójában is. a 
daganatok hamar átléphetik a gyomorfal sero-
sa-borítását, metastasist adnak a környéki nyirok-
csomókba és a májba. a daganat környezethez való 
viszonyának, illetve az esetleges máj- és nyirokcso-
mó-áttétek jelenlétének tisztázására UH-, CT-, illet-
ve Mr-vizsgálat szükséges (6.27. ábra). 

Malignus lymphoma. Izolált, csak a gyomrot 
érintő nyirokszövet eredetű daganat ritkán alakul ki. 

Gyakoribb generalizált non-Hodgkin lymphoma 
részjelenségeként, főként fiatalabb életkorban. 
ritkábban Hodgkin-betegségben is előfordul. 
Felismerését az nehezíti, hogy a kiterjedt fali beszű-
rődés sem töri át a mucosát, így endoszkópos vizs-
gálattal és röntgenvizsgálattal is csak a szabályta-

a gyomorfekély legsúlyosabb szövődményei a 
vérzés és a perforatio. a peritonealis térbe történő 
átfúródást az akut hasi tünetek kialakulása jelzi, bár 
idős, elesett betegben ezek hiányozhatnak is. a 
natív röntgenfelvételen általában megtaláljuk a 
gyomor-perforatio gyanúját keltő rekesz alatti, sarló 
alakú szabad levegőt, mely azonban fedett, a kör-
nyező képletekbe (cseplesz, máj, hasnyálmirigy) 
penetráló perforatio esetén hiányozhat. a vérzés 
lehet acut, jelentős mértékű, ilyenkor képalkotó 
vizsgálatra rendszerint nincs sem idő, sem szükség. 
a katéteres vérzéscsillapítás segítséget jelenthet az 
akut állapot gyors megszüntetésében. a pylorus-tá-
ji fekélyek hegesedése a gyomorürülés súlyos zava-
rával járhat. a gyomor kitágul, a peristaltica kezdet-
ben fokozott, de hatástalan, nem jár a gyomor ürü-
lésével. a simaizomzat kimerülése után a gyomor 
tónustalan, perisztaltika rövidebb-hosszabb ideig 
nem látható. a kontrasztanyag maradéka még 24 
óra múlva is a gyomorban található. Megjegyzendő, 
hogy ilyen ürülési zavar hátterében daganatos szű-
kület is állhat.

Gyomordaganatok 

Jóindulatú daganatok. a benignus térfoglaló 
folyamatok az esetek többségében tünetmentesek, 
a fal egyes elemeiből (mirigy, simaizom, kötőszövet) 
kiinduló, rendszerint ép nyálkahártyával borított, a 
lumenbe domborodó polypoid (esetenként akár 
nyeles), vagy intramuralis daganatok. Ezek az elvál-
tozások általában véletlenszerűen, más okból vég-
zett vizsgálat (kontrasztanyagos röntgen, CT) kap-
csán kerülnek felismerésre. a lumenbe jelentősebb 
mértékben bedomborodó képleteket endoszkóp-
pal is könnyű megtalálni, míg az intramuralis folya-
matok kimutatása sokszor csak kontrasztanyagos 
röntgenvizsgálattal lehetséges. a jóindulatú daga-
natok sima felszínű, élesen határolt, kerekded vagy 
karéjozott telődési hiány formájában ábrázolódnak. 
Monokontraszt vizsgálattal a báriumoszlop elfed-
heti őket. Forgatással kontúrba hozva széli, komp-
resszió hatására a szemközti falak közül kinyomódó 
kontrasztanyagban centrális telődési hiányként 
ábrázolódnak, kettőskontraszt technikával sima fel-
színű, lumenbe domborodó képletként láthatók. 
Teljes kiterjedésük CT- vagy Mr-vizsgálattal tisztáz-
ható (6.25. ábra). 

Primer rosszindulatú daganatok. a malignus 
gyomordaganatok többsége adenocarcinoma, rit-
kábban mesenchymalis kiindulásúak. korai stádi-

 
6.24. ábra. 
Gyomor-röntgenvizsgálat: a corpus középső harmadában 
nagyfokú heges szűkület okoz homokóra-deformitást, a 
fekélyfészek már nem látható. a kép tumoros telődési hiány-
nyal téveszthető össze

 
6.23. ábra. 
Gyomor-röntgenvizsgálat: a corpus középső harmadában a 
kisgörbületi oldalon kb. 2 cm átmérőjű fekélyfészek látható, a 
nagygörbületi kontúron kifejezett spasztikus behúzódással

 
6.26. ábra. 
Gyomor-röntgenvizsgálat: a cardia fölött a fornix kisgörbüle-
ti kontúrjáról nagyméretű tumor domborodik a gyomor-lég-
hólyagba. a cardia-tájék félárnyékosan telődik, jelezve a 
tumoros beszűrődést

 
6.25. ábra. 
T1 súlyozott coronalis síkú has Mr-vizsgálat: a gáztartalmú 
gyomor lumenébe a fornix felső faláról sima felszínű, poly-
poid leiomyoma domborodik be

 
6.27. ábra. 
Has CT-vizsgálat: a gyomor corpusának elülső falából kiindu-
ló nagyméretű daganat a lumenbe is domborodik, de kifelé 
is meghaladja a gyomorkontúrt
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jellegzetes megjelenési helye a bulbus elülső vagy 
hátsó fala. a radiológiai kép telődési többletet, illet-
ve en face „tapadó foltot” mutat, a fekély irányában 
sugarasan összefutó redőzettel. a fekélyfészek álta-
lában kicsi, legfeljebb lencsényi (6.30. ábra). Friss 
folyamatban a szemközti bélfal izomzatának véde-
kező jellegű, spasztikus behúzódása egyenesen a 
fekélyre mutat. a bulbus ilyenkor csak rövid ideig 
telődik, görcsösen összehúzódva kilöki magából a 
kontrasztanyagot. nem ritka a többszörös fekély, 
mely gyakran az egymással szemközti falon kialaku-
ló, szembenéző, ún. „kissing ulcer” formájában jele-
nik meg. a gyomorban felgyűlő éhgyomri folyadék 
mennyisége rendszerint jelentős. a fekélyek nyom 
nélkül, vagy hegesen gyógyulhatnak, utóbbi eset-
ben eltorzítva a bulbust, így súlyosabb esetben 
ürülési akadályt képező duodenum stenosis is kiala-
kulhat. 

a fekélybetegség leggyakoribb szövődménye a 
vérzés és a perforatio. a hasüreg felé történő átfú-
ródást a heves, késszúrásszerű epigastrialis fájda-
lom mellett gyorsan kialakuló erős izomvédekezés 
jelzi. a natív röntgenfelvételen a rekesz, illetve a 
májszél alatt meggyűlő szabad levegő utal a perfo-

ratiora. Ha a retroperitonealis duodenumszakasz 
perforál, a kóros gázgyülem a retroperitoneumban, 
a jobb vese felső harmada környezetében mutatko-
zik (6.31. ábra). Ennek felismerése röntgenfelvételen 
nehéz, ilyenkor sokat segít a CT-vizsgálat (6.32. 
ábra). a perforatio pontos helyének kimutatásában 
segít a vízoldékony kontrasztanyaggal végzett rönt-

lan, durva redőzetet, falmerevséget, ritkán kifeké-
lyesedést látjuk. a gyomorfal kóros megvastagodá-
sa UH- vagy CT-vizsgálattal könnyen felismerhető, 
és súlyosabb esetben megtalálhatjuk velük a nagy 
nyirokcsomó- és szerv-manifesztációkat is.

Metastasis. a gyomorban kialakuló haemato-
gen áttétek leggyakrabban melanoma malignum-
ból, az emlő, a tüdő, vagy a vese daganataiból szár-
maznak. kontrasztanyagos röntgenvizsgálattal a 
metastasisok többszörös, polypoid térfoglaló folya-
mat formájában ábrázolódnak, ritkán ki is fekély-
esedhetnek. CT-vel elemezhető kontrasztanyag-hal-
mozásdinamikájuk utalhat kiindulási helyükre. a 
vese, máj, vastagbél vagy pancreas daganatai köz-
vetlenül is ráterjedhetnek a gyomorra, ilyenkor a 
kiindulási hely, illetve az elváltozás kiterjedése CT- 
vagy Mr-vizsgálattal tisztázható (6.28. ábra). 

Az operált gyomor 

az operált gyomor endoszkóppal nehezen vizsgál-
ható. a képalkotó diagnosztika feladata a műtét 
utáni viszonyok tisztázása, az esetleges posztopera-
tív szövődmények kimutatása. Gastrectomia esetén 
az oesophagus és egy jejunum-kacs között alakíta-
nak ki end-to-side anasztomózist. a részleges 
reszekció lehet Billroth I. típusú, ilyenkor a gyomor-
csonk és a duodenum-csonk közötti end-to-end 
anasztomózist hoznak létre, vagyis megmarad a 
táplálék-továbbítás természetes iránya. a Billroth II. 
reszekció esetén a gyomorcsonk és egy felhúzott 
jejunum-kacs között end-to-side anasztomózist 
hoznak létre, ilyenkor a táplálék az ún. efferens kacs-
ban halad, míg a duodenumcsonk felől érkező affe-
rens kacs szállítja az epét és a pancreasnedvet. 
kontrasztanyagos röntgenvizsgálattal a műtét típu-
sa és az akut szövődmények (varratelégtelenség, az 
anasztomózis oedemája, szűkülete), illetve késői 
szövődményei (a táplálék haladási irányának, sebes-
ségének zavarai, csonk-carcinoma stb.) is felismer-
hetők (6.29. ábra). a környezetben létrejövő elválto-
zások (kóros folyadékgyülem, tályog) ábrázolása 
UH- vagy CT-vizsgálattal történik. 

Ulcus duodeni 

a nyombélfekélyes betegek jellemzően gyomor-
sav-túltermeléstől szenvednek, ennek megfelelően 
éhgyomri epigastrialis fájdalmuk étkezésre szűnhet, 
majd 2-3 óra múlva újra visszatér. Fontos kóroki sze-
repet tulajdonítanak a duodenalis ulcus kialakulásá-
ban a Helicobacter pylori nevű baktériumnak is, így 
klinikai diagnózisa elsődlegesen a hyperaciditás, 
illetve a kórokozó kimutatásán, morfológiai igazolá-
sa az endoszkópos vizsgálaton alapul. a fekélyek 

 
6.28. ábra. 
Has CT-vizsgálat: a corpus-antrum átmenet elülső faláról a 
kontrasztanyagot intenzíven halmozó vesetumor-metastasis 
domborodik a lumenbe. További áttét figyelhető meg a jobb 
mellékvesében, a bal veseágyban localrecidiva ábrázolódik

 
6.29. ábra. 
Posztoperatív gyomor-röntgenvizsgálat vízoldékony kont-
rasztanyaggal: a varratelégtelenség következtében a kont-
rasztanyag egy része a lumenen kívülre jut

 
6.31. ábra. 
natív has röntgenfelvétel: jobb oldalon paravertebralisan 
habszerű gázgyülem látható, a kép retroperitonealis duode-
numperforatióra utal

 
6.32. ábra. 
Has CT-vizsgálat vízoldékony kontrasztanyag itatása után, 
intravénás kontrasztanyag nélkül: a duodenum környezeté-
ben a perforatio következtében buborékszerű gázgyüle-
mek, illetve a nyíláson kiszivárgó kontrasztanyag látható, 
mely eljut a májszél alá is

 
6.30. ábra. 
kontrasztanyagos röntgenvizsgálat: a bulbus kisgörbületi 
kontúrján kis babnyi telődési többlet látható
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irányból, vagy hanyattfekvő helyzetben latero-late-
ralis irányból, de mindenképpen vízszintes sugár-
nyalábbal exponálunk. a vékonybelek normális 
esetben gázt nem vagy alig tartalmaznak, így a 
natív has röntgenfelvételeken nem különülnek el, 
viszont kóros gáztartalmuk, az ilyen esetekben 
gyakran mutatkozó folyadéknívók, az esetleges 
meszesedések és sugárfogó idegentestek natív 
vizsgálattal is jól ábrázolhatók. 

Kontrasztanyagos röntgenvizsgálat 

a vékonybélvizsgálatot lehetőleg reggel, éhgyo-
morral végezzük. a beteg éjfél után vizet sem ihat, 
mert az is zavarhatja a vizsgálatot. a vékonybél bári-
umos feltöltésére két lehetőség kínálkozik. a mono-
kontrasztos vizsgálat céljából úgynevezett felső 
passzázs vizsgálatot végzünk, melynek során a 
beteg által megivott, a gyomorból szakaszosan 
kiürülő kontrasztanyagot kb. 20 perces időközön-
ként végzett átvilágítással követjük végig a vékony-
belekben a terminalis ileumig. a vizsgálat inkább 
tájékozódó jellegű, hiszen a kontrasztanyag-oszlop 
ritkán tölti ki folyamatosan a vékonybelet, ezért 
egyes szakaszok ábrázolatlanul maradhatnak. Mivel 
a báriumoszlop nem átlátszó, a kanyargós vékony-
belek egymásra vetülése a megítélést jelentősen 
akadályozza. a belek a hasfalon keresztül kompresz-
szióval egymástól szétválaszthatók, illetve össze-
nyomhatók, ilyenkor a lumenbe domborodó telő-
dési hiányok, illetve többletek könnyebben felis-
merhetők. a teljes feltöltés a kóros szűkületek, tágu-
latok, merev falszakaszok, esetleges elzáródások, 
illetve a külső benyomatok kimutatására szolgál, és 
megítélhetők a funkcionális eltérések is. 

a finomabb elváltozások kimutatására alkalmas 
valódi kettőskontrasztos röntgenvizsgálatra a 
vékonybél esetében nincs lehetőség, mivel a 
vékonybélbe juttatott gáz fájdalmas görcsöket vált 
ki. a megoldást az úgynevezett szelektív enterográ-
fia jelenti, melynek során az első jejunum-kacsba 
vezetett szondán keresztül a nyálkahártyán erősen 
tapadó bárium-szulfát szuszpenziót juttatunk be, 
majd – a kellő transzparencia biztosítása érdekében 
híg metilcellulóz-oldattal töltjük fel a lument. a 
szondán át beadott nagy mennyiségű folyadékosz-
lop a vékonybelet folyamatosan kitölti, a kontraszt-
anyag gyorsan eléri a terminalis ileumot. simaizom-
relaxánsra rendszerint nincs szükség, a nagy volu-
men által kiváltott reflexes paralízis általában meg-
felelő disztenziót biztosít. Mindenképpen kerülen-

dő, hogy metilcellulóz jusson a gyomorba, mivel az 
ennek következtében jelentkező heves hányinger, 
hányás meghiúsítja a vizsgálatot. 

Egyes vékonybélbetegségekben kialakuló ente-
ro-cutan fisztulák ábrázolására alkalmas módszer a 
fisztulajárat vízoldékony kontrasztanyaggal való fel-
töltése, a fisztulográfia.

UH-vizsgálat 

Transzabdominalis UH-vizsgálattal általában ábrá-
zolható a vékonybelek normális vagy kóros folya-
déktartalma, falának megvastagodása, kóros gáz-
tartalma és motilitása, illetve a környezet állapota, 
de a módszer finomabb eltérések felderítésére nem 
alkalmas. doppler-vizsgálattal a mesenterialis arté-
riák és vénák szűkülete, elzáródása, ritkán egyes 
elváltozások kóros erezettsége ábrázolható. 
Endoszkópos UH-vizsgálat a vékonybelek területén 
nem végezhető. 

CT-vizsgálat 

a vékonybél megfelelő megjelenítése céljából a 
vizsgálat megkezdése előtt a lumenbe itatással, 
vagy szondán át hígított pozitív kontrasztanyagot, 
esetleg tiszta vizet juttatunk, időt hagyva arra, hogy 
a folyadékoszlop elérje a terminalis ileumot. a meg-
felelő kontrasztfelbontás elérése, illetve a halmo-
zásdinamika értékelése érdekében feltétlenül szük-
séges az intravénás kontrasztanyag-adagolás is. Ha 
a cél kifejezetten a bélrendszer ábrázolása, a disz-
tenzió fokozása, illetve a mozgási műtermékek 
megelőzése érdekében a betegnek simaizom-rela-
xánst is kell adnunk. Ezzel a módszerrel kimutatha-
tók a kóros fal-megvastagodások, és képet kapunk 
a környező hasi szervekről is. a CT elsősorban a más 
módszerrel már kimutatott elváltozások pontosabb 
megítélésére, a falon túlhaladó vagy a bélre kívülről 
ráterjedő folyamatok, a környéki nyirokcsomók 
vagy távolabbi áttétek felderítésére szolgál.

MR-vizsgálat 

a vékonybél különleges vizsgálati technikával, a 
szerv lumenének ferromágneses kontrasztanyaggal 
vagy más, megfelelő jeladású folyadékkal való kitöl-
tése után, simaizom relaxációban vizsgálható. 
Falának keringése intravénás paramágneses kont-

genvizsgálat, ennek elvégzése azonban klinikailag 
ritkán indokolt. Ha a peritonealis izgalmi tünetként 
értékelhető defenzus hiányzik, a szokatlanul erős 
fájdalom penetratióra, fedett perforatióra utal. 
Ezekben az esetekben a natív röntgenfelvétel nega-
tív, diagnózist csak a kontrasztanyagos röntgenvizs-
gálat biztosít. Profúzan vérző fekélyek esetében a 
báriumos vizsgálattól lehetőleg tartózkodni kell. 

Diverticulum duodeni 

az életkor előrehaladtával egyre gyakoribb, eseten-
ként jelentős, több cm-es méretet is elérő bélfal 
kiboltosulások elsősorban a patkóbél leszálló és az 
alsó vízszintes szárának belső ívén szoktak előfor-
dulni. legtöbbször tünetmentesek, de a nagy, 
pangó bennékű, gyulladt diverticulumok panaszo-
kat okozhatnak (6.33. ábra). a kontrasztanyagos 
röntgenképen élesen határolt, gömbölyded telő-
dési többlet képében ismerhetők fel. CT- vagy 
Mr-vizsgálat kapcsán differenciáldiagnosztikai 
nehézséget okozhatnak, hiszen a folyadékkal telt 
diverticulumot nehéz lehet elkülöníteni pancre-
as-fej pseudocystától. 

A duodenum daganatai 

a patkóbélben a neoplasztikus eltérések igen ritkák. 
közülük a jóindulatú daganatok gyakrabban fordul-
nak elő, mint a malignusak. leggyakrabban lipomá-
val, leiomyomával, ritkábban polypoid, villosus ade-
nomával találkozunk. a malignus daganatok lehetnek 
primerek (adenocarcinoma, leiomyosarcoma), illetve 
metastasisok (pl. melanoma malignum), valamint 
malignus lymphoma is. a diagnózist az endoszkópia 
és a biopszia biztosítja. a kontrasztanyagos röntgen-
felvételen a daganatok telődési hiány formájában 
mutatkoznak. Malignitás esetén a környezet állapota 
CT- vagy Mr-vizsgálattal tisztázandó (6.34. ábra). 

Vékonybél

Vizsgálómódszerek 

Natív röntgenfelvétel 

a felvételt álló testhelyzetben, vízszintes, ante-
ro-posterior sugáriránnyal készítjük. Ha a beteg 
nem bír állni, vagy bal oldalfekvő helyzetben, nyíl-

 6.33. ábra. 
kontrasztanyagos röntgenvizsgálat: a duodenum felső víz-
szintes és leszálló szára határán diónyi gáz- és kontraszt-
anyag-tartalmú diverticulum domborodik lateral felé

 
6.34. ábra. 
Hasi CT-vizsgálat kinagyított részlete: a duodenum leszálló 
szárát hatalmas szolid tumor tölti ki
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Diagnosztikus algoritmus 

Endoszkóppal a vékonybélnek csak a kezdeti, illetve 
aboralis néhány 10 cm-es szakasza vizsgálható, 
ezért a morfológiai diagnosztikában a radiológiai 
vizsgálatok nagy szerepet játszanak. acut enteritis 
esetén képalkotó vizsgálatot nem végzünk, és a 
malabsorptióval járó folyamatokban is csak kevés 
információ várható tőlük. natív felvételt akut bélel-
záródás, paralysis esetén, sürgősségi vizsgálatként 
készítünk, vele az esetleges gáztartalom, a folya-
déknívók jól megítélhetők. kontrasztanyagos felső 
passzázs vizsgálattal értékelhető a kontrasztanyag 
végighaladásának tempója, a perisztaltika, a kont-
rasztanyag kóros hígulása, csökkent fali tapadása, 
vagyis felismerhetők a komolyabb elváltozások, de 
a finom eltérések kimutatására ez a módszer nem 
alkalmas. a vékonybél leginformatívabb radiológiai 
vizsgáló eljárása a szelektív enterográfia, amely a 
teljes vékonybél áttekintésére, a finomabb nyálka-
hártya-elváltozások kimutatására is alkalmas. az 
UH, a CT és az Mr fontos kiegészítő vizsgálatok, 
melyekkel a fal kóros megvastagodása, a környezet 
esetleges érintettsége ábrázolható. kontraszt-
fokozásos CT-vel, illetve Mr-rel a gyulladásos folya-
matok aktivitása, esetleges szövődményei is felis-
merhetők. 

Veleszületett és gyermekkori rendellenességek 

Malrotatio. Ha az intrauterin fejlődés folyamán a 
belek forgása az a. mesenterica superior mint „for-
gástengely” körül részben vagy teljesen elmarad, a 
belek nem a szokásos módon helyezkednek el a 
hasüregben. az elmaradás mértékétől függően a 
forgási rendellenesség különböző leszorításokkal, 
illetve akár teljes elzáródással, ileust eredményező 
volvulus veszélyével jár. Color-doppler UH-vizs-
gálattal látható, hogy az artéria és véna mesenterica 
superior egymáshoz viszonyítva csavarodott hely-
zetű (örvény-jel). speciális esetekben ún. mesente-
rium commune alakul ki, melynek következtében a 
duodenum jobbra kanyarodik, a vékonybél a has 
jobb felében helyezkedik el, míg a coecum, és vele 
az appendix is a bal felső kvadránsba kerül (6.37. 
ábra). 

Jejunum atresia. a jejunum veleszületett elzá-
ródása többnyire az aboralisabb jejunumkacsokban 
fordul elő. natív képét a gázos bélkacsok alatt elhe-
lyezkedő, feltűnően gázmentes belek jellemzik. a 
pontos lokalizáció meghatározása, a hasonló rönt-

genképet adó aboralisabb atresiáktól való elkülöní-
tés csak kontrasztanyagos vizsgálattal lehetséges. 

Meconium ileus. Meconium ileus mucovisci-
dosisban jön létre, sokszor annak legkoraibb tünete. 
az igen sűrű, viszkózus béltartalom elzárja a vékony-
belet, általában az aboralisabb szakaszon. natív fel-
vételen a mechanikus obstrukcióra utaló tünetek 
mellett a belekben a sűrű meconiumban keveredő 
gázbuborékokból adódó, ún. szappanbuborék-jel 
látható. amennyiben ez a kép hiányzik, a jejunum 
atresiától való elkülönítés nehéz lehet, kontraszt-
anyagos vizsgálatot indokol. a vastagbél rendsze-
rint szűk, hypoplasiás. a kontrasztanyag az ileum-
ban inhomogén, szabálytalan alakú, többszörös 
telődési hiány formájában ábrázolhatja a meconiu-
mot. 

Intussusceptio. Csecsemőkorban a bélelzáró-
dás egyik leggyakoribb oka egy bélszakasz betü-
remkedése, invaginatioja a tőle distalisabb bélsza-
kaszba. a kiváltó ok sokszor ismeretlen marad, más-
kor felismerhető ún. „vezető”, a betüremkedett sza-
kaszt behúzó elváltozás (polypoid, gyulladt nyálka-
hártya, megnagyobbodott nyirokcsomó). Vékony- 
és vastagbélen is előfordulhat (6.38. ábra), jellem-
zően fájdalommal, tapintható terimével, véres szék-
lettel, később hányással jár. a natív felvétel általá-
ban nem informatív, ritkán egy gáztartalmú bél-
kacsban ívelt szélű telődési hiány lehet figyelem-fel-

rasztanyaggal értékelhető. a kóros falvastagság fel-
ismerésére, a tágabb környezet állapotának tisztá-
zására az Mr a CT-hez hasonlóan alkalmas. nagy 
jelentőségű az Mr a gyulladásos folyamatok aktivi-
tásának vizsgálatában, illetve a szövődmények (fisz-
tula, tályog) korai ábrázolásában.

Invazív diagnosztika és terápiás intervenciók 

Angiográfia 

a mesenterialis arteriák kontraszttöltését csak rit-
kán, vérzésforrás lokalizálására és vérzéscsillapítás, 
szelektív gyógyszeres kezelés céljából végzett katé-
teres intervenciók irányítására használjuk. 

UH- és CT-vezérelt beavatkozások 

a nagyobb kiterjedésű, vékonybél eredetű elválto-
zásokból UH- vagy CT-vezérléssel percutan úton 
vehetünk szövettani mintát. Ugyanígy a belek 
között kialakuló kóros folyadékgyülemek, tályogok 
is leszívhatók és szükség esetén drenálhatók. 

A normális vékonybél 

a vékonybél a Treitz-szalag által rögzített flexura 
duodenojejunalistól a coecumig terjed, amelybe a 
Bauhin-billentyűn keresztül nyílik, a has bal felső 
negyedében elhelyezkedő jejunumból és az alul, 
jobb oldalon elhelyezkedő ileumból áll. a vékony-
bél teljes hosszában intraperitonealis, hosszú 
mesenterium-kettőzettel rendelkezik, ennek meg-
felelően mobilis. Feladata a táplálék emésztése. a 
körkörös, úgynevezett kerkring-redőzet haránt irá-
nyú, a jejunumban valamivel kifejezettebb, sűrűbb, 
szabályosabb, mint az ileumban. a lumen tágassá-
ga 2,5-3,5 cm, a fal vastagsága 1-1,5 mm. Felnőt-
tekben a vékonybél gázmentes, a csecsemőké és 
kisgyermekeké mindig tartalmaz gázt. a folyadék-
tartalom normálisan is széles határok között változ-
hat (6.35., 6.36. ábra).

A vékonybél betegségei 

Klinikum 

a vékonybél betegségeinek legjellemzőbb tünetei 
akut esetekben a kifejezett, görcsös hasi fájdalom, 
hasmenés, folyadékvesztés. Elzáródás esetén a has-
menés elmarad, a nagy fájdalmat peritonealis izgal-
mi jelek, izomvédekezés kísérik. krónikus betegsé-
gekben az enyhébb gyulladásos tünetek, a meteo-
rismus, a felszívódási zavar, esetleg az anaemiát is 
okozó, okkult vérzés, a fogyás kísérhetik a nem jel-
legzetes hasi fájdalmat, hasi discomfort-érzést. 

 
6.35. ábra. 
kontrasztanyagos felső passzázs vizsgálat folytatásaként 
végzett vékonybél-röntgenvizsgálat: a kontrasztanyag kitölti 
a vékonybeleket, de az összevetülés miatt a finomabb rész-
letek nem értékelhetők

 
6.36. ábra. 
Hypotoniás szelektív vékonybélvizsgálat: a jól telődő, disz-
tendált vékonybélkacsok transzparenciájának köszönhető-
en a nyálkahártya is jól ábrázolódik

 
6.37. ábra. 
Per os kontrasztanyagos felső passzázs vizsgálat: a gyomor 
normális helyzetű, a duodenum és a vékonybelek a jobb 
hasfélben helyezkednek el
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ben nem végzünk. kivételt képez a krónikusabban 
zajló, nem jellemző tünettanú tuberculosis, illetve 
néhány ritkábban előforduló fertőzés (Yersinia, 
Campylobacter), melyek jellemzően a terminalis 
ileumot és a coecumot érintik. a kontrasztanyagos 
röntgenvizsgálattal, illetve UH- és CT-vizsgálattal 
kimutatható közös jellemzőjük a nyálkahártya oede-
mája, esetleg kifekélyesedése, a redőzet megvasta-
godása, az érintett bélszakasz falának megvastago-
dása, a környező nyirokcsomók duzzanata. a tuber-
culoticus bélszakasz szűkebb, spasztikus lehet, 
ilyenkor a kontrasztanyagot gyorsan kilöki magából 
(stierlin-tünet), később ennek megfelelően heges 
szűkület is kialakulhat. a diagnózis felállításához az 
enterográfia és az UH- és CT-vizsgálat mellett biop-
sziára is szükség lehet, mert a morfológia alapján a 
diagnózis nem mindig állítható fel. 

Morbus Crohn. az enteritis regionalis tisztázat-
lan eredetű, granulomatosus jellegű gyulladásos 
megbetegedés, amely a nyelőcső-gyomor-bélhu-
zamban bárhol kialakulhat, de leggyakrabban a 
vékonybélben, azon belül is elsősorban a terminalis 
ileumban jelenik meg. a folyamat egyidejűleg több 
bélterületet is érinthet, ezek egymástól jól elkülö-
nülő, meghatározott szakaszok. Előrehaladott ese-
tekben entero-cutan, entero-enteralis, vagy a kör-
nyező szervekbe vezető sipolyok, tályogok is kiala-
kulnak. natív röntgenfelvételen a gázmentes, tér-
foglaló jellegű gyulladásos konglomerátum és a 
tőle orális szakaszok gázossága, felfúvódottsága 
lehet látható. kontrasztanyagos vizsgálattal vaskos 
redőzet, utcakőszerű nyálkahártya-rajzolat, felületes 
fekélyek, presztenotikus tágulat, spasztikus szűkület 
(húr-tünet) és bélfal merevség mutatható ki (6.41., 
6.42. ábra). a későbbiekben a sipolyjáratok is felte-
lődhetnek. a mesenterium gyulladásos érintettsé-
ge, a bélfal megvastagodása, a folyamat aktivitásá-
nak és kiterjedésének pontos tisztázása, a sipolyok 
és a tályogok kimutatása jelentős mértékben az 
UH-, a CT- és az Mr vizsgálaton alapul (6.43., 6.44., 
6.45., 6.46. ábra). a gyulladt szakaszokon látható jel-
lemző jelintenzitás-változás, a fokozott kontraszt-
anyag-halmozás segítenek az aktivitás pontosabb 
megítélésében.

Daganatok 

Jóindulatú daganatok. a vékonybéldaganatok 
ritkák. a jóindulatú daganatok többnyire tünetmen-
tesek, ilyenkor csak véletlen leletként kerülnek felis-
merésre. Tünetet csak akkor okoznak, ha nagy 

méretük, vagy az általuk „vezetett” intussusceptio 
következtében elzáródást okoznak. a kontraszt-
anyagos röntgenképen általában lument szűkítő, 
éles szélű, kerek vagy lebenyezett árnyékkiesésként 
mutatkoznak, máskor polypoid árnyékkiesést 
képeznek. a különböző polyposis-szindrómákban 

keltő. az UH-vizsgálat a betüremkedett bélnek 
megfelelően koncentrikus szerkezetű, echo-
dús-echoszegény képletet (céltábla- vagy fánk-jel) 
mutat. Ha perforatiora utaló jeleket találunk (sza-
bad levegő, peritonealis izgalom tünetei), átvilágí-
tás ellenőrzése mellett, hígított kontrasztanyag-be-
öntéssel is ábrázolhatjuk az elváltozást (kígyó-
száj-formájú, teljes obstrukciót okozó telődési 
hiány). Ez a beavatkozás egyben terápiás hatású is: 
az ún. hidrosztatikus desinvaginatio a legtöbb eset-
ben sikerrel jár. Hasonló eredményt várhatunk az 
UH-vezérelt, vízbeöntéssel végzett desinvaginatio-
tól is.

Meckel-diverticulum. Meckel-diverticulumnak 
a ductus omphaloentericusból visszamaradó, 
néhány centiméter hosszúságú, vak tasakot nevez-
zük. Panaszt akkor okoz, ha gyulladás alakul ki 
benne, melyet klinikailag nehéz elkülöníteni az 
appendicitistől. a vak tasak heterotopiás gyo-
mor-nyálkahártyát, sőt ritkán pancreas-szövetet is 
tartalmazhat, ami az emésztőnedvek és a pangó 
táplálék hatására gyulladáshoz, fekélyképződéshez, 
perforatióhoz, vérzéshez vezethet. Monokontrasztos 
röntgenvizsgálattal nehéz felismerni az egymásra 
vetülő bélkacsok között, kettőskontrasztos vizsgá-
lattal könnyebben kimutatható (6.39. ábra). nagyobb 
méretű, folyadékot tartalmazó diverticulum UH- 
vagy CT-vizsgálat kapcsán differenciáldiagnosztikai 
nehézséget okozhat. 

Funkcionális kórképek 

különböző tápanyag-felszívódási zavarok, egyes 
tápanyagokkal szembeni túlérzékenység, de akár 
bizonyos pszihoszomatikus folyamatok is fokozott 
motilitással, gyorsul táplálék-passzázzsal, meteoriz-
mussal, hasmenéssel járhatnak. a diagnózist általá-
ban a vékonybél-nyálkahártya szövettani vizsgálata 
biztosítja, ritkábban enterográfia is szükséges lehet, 
amely a belek tágulatát, gyorsult, vagy éppen jelen-
tősen lelassult passzázst, kóros perisztaltikát, a kop-
lalás ellenére a bélben lévő sok folyadékban felhí-
guló, kicsapódó kontrasztanyagot, csökkenő fali 
tapadást mutat. Hasonló képet láthatunk a 
CT-felvételeken is (6.40. ábra). 

Gyulladásos elváltozások 

Fertőzések. képalkotó vizsgálatokat parazitás, víru-
sos vagy bakteriális eredetű akut enteritisek eseté-

 
6.38. ábra. 
Vékonybél-röntgenvizsgálat: az aboralis jejunumszakaszon 
jejuno-jejunalis intussusceptio látható

 
6.39. ábra. 
Vékonybél-röntgenvizsgálat: a ductus omphalo-entericus 
csatlakozási pontjának megfelelően kb. 3 cm-es vak tasak, 
Meckel-diverticulum telődik

 
6.41. ábra. 
szelektív enterographia: az ileum aboralis harmadában 
többszörös mérsékelt fokú szűkület, illetve jelentős kontúr-
egyenetlenség és pseudo-polypoid nyálkahártya-duzzanat 
látható, a kép aktív Crohn-enteritisre jellemző

 6.40. ábra. 
Has CT-vizsgálat: a tág, vaskos redőzetű vékonybélkacsok-
ban a kontrasztanyag a felszívódási zavar következtében 
erősen felhígul, a szövettani diagnózis Whipple-kór volt

 
6.42. ábra. 
Vékonybél-röntgenvizsgálat: a terminalis ileum nagyfokú, 
irreguláris szűkülete és a praestenoticus tágulat Crohn-
betegségre utal
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csak CT-vizsgálattal ítélhető meg. Jellegzetes a 
nagy átmérőjű, szabálytalan alakú, szolid tumor, 
melynek centrális necroticus üregében megjelenik 
a beteg által megivott kontrasztanyag (6.47. ábra). 

a malignus lymphomák előszeretettel érintik a 
vékonybelet, ezen belül is elsősorban a terminalis 
ileum régióját kontrasztanyagos röntgenképen vas-
kos, szabálytalan redőket, a fal megvastagodása 
következtében egymástól távol álló kacsokat, 
merev falú, szűk, vagy jelentősen tágult lument 
látunk. CT-vel a bélfal megvastagodása, a környezet 
beszűrtsége, a regionális nyirokcsomók megna-
gyobbodása látható. 

Metastasisok a vékonybélben ritkán fordulnak 
elő. képalkotó vizsgálatokkal multiplex, intramuralis 
vagy intraluminalis képletekként ábrázolódnak.

Vastagbél 

Vizsgálómódszerek 

Natív röntgenfelvétel 

a vastagbél natív has röntgenfelvételen gáztartal-
ma révén ismerhető fel. kóros esetben a csökkent 
vagy fokozott gáztartalom, a folyadéknívók, a 
meszesedések és a sugárfogó idegentestek jól 
ábrázolhatók. a felvételt álló testhelyzetben, víz-
szintes, antero-posterior sugáriránnyal készítjük. Ha 
a beteg rossz állapotban van, bal oldalfekvő vagy 
háton fekvő helyzetben, de mindenképpen vízszin-
tes sugárnyalábbal exponálunk. 

Kontrasztanyagos röntgenvizsgálat 

a vizsgálatra történő előkészítés kulcsfontosságú, 
ugyanakkor mivel az előkészítés és a vizsgálat is 
erősen megterheli a beteget, ezért idős, rossz álla-
potú betegek esetében az indikációt alaposan mér-
legelni kell. a vizsgálat előtti napon a vastagbelet 
diétával, hashajtókkal, jelentős mennyiségű folya-
dék itatásával, valamint beöntések segítségével 
úgy kell kitisztítani, hogy székletmaradvány ne 
maradjon benne, mert ezek polypoid elváltozással 
téveszthetők össze. a beöntéses vizsgálat előtt 
kötelező a rectalis digitális vizsgálat és a rectoscopia 
elvégzése. átvilágítással még a kontrasztanyag 
beadása előtt meg kell győződni arról, hogy az esz-
közös vizsgálatok szövődményeként nem került-e 
levegő a hasüregbe vagy a retroperitoneumba, 
illetve nincs-e a belekben más vizsgálatból vissza-
maradt, zavaró kontrasztanyag maradvány. 

a monokontrasztos vizsgálat (irrigoszkópia) 
során a lument teljesen kitöltjük pozitív kontraszt-
anyaggal. a vastagbélbe beöntő-csövön juttatjuk 
be a kontrasztanyagot, előrehaladását a coecumig 
átvilágítással követjük, majd – a teljes feltöltés után 
– célzott felvételeket készítünk. a kontrasztanyag 
kiürítése után érdemes a falon tapadó visszamara-
dó kontrasztanyaggal ábrázolt reliefről is felvételt 
készíteni. a vizsgálat elsősorban a kifejezettebb 
alaki eltérések (külső kompresszió, diszlokáció, fali 
merevség, nagyobb daganatok, kifejezett tágulat, 
szűkület), illetve a funkció (perisztaltika, passzázs-
akadály) vizsgálatára alkalmas, és kimutathatók vele 
a nagyobb sipolyjáratok is. Mivel a vizsgált szakasz 
öntvényszerűen ábrázolódik, elsősorban a bél kon-
túrján megjelenő elváltozásokról tudunk képet 
kapni, így teljesebb információt csak átvilágítás köz-
ben, a beteg forgatásával nyerhetünk. a telődési 
hiány a vastagbélben is tumort, polypot, szűkületet 
jelez, a telődési többlet leggyakrabban diverticu-
lumra utal. a vastagbél a hasfalon keresztül komp-
rimálható, ilyenkor a nem szélképző elváltozások 
közül a lumenbe domborodó képletek a kontraszt-
anyag-oszlopon belüli áttetsző terület formájában 
tűnnek elő, míg a kontúrból kiboltosuló elváltozá-
sokat a bennük az összenyomás után is visszamara-
dó kontrasztanyag árnyéka jeleníti meg. a teljes fel-
töltés esetén fennáll annak a lehetősége, hogy a 
kontrasztanyag a finomabb nyálkahártya-elváltozá-
sokat, kis térfoglaló folyamatokat elfedi. ket tős-
kontrasztos vizsgálat (colonographia) előtt a vas-
tagbél falának ellazítása érdekében simaizom-rela-
xánst alkalmazunk. Ezután kis mennyiségű kont-

számtalan, sokszor nyeles, éles szélű árnyékkiesést 
figyelhetünk meg. 

Rosszindulatú daganatok. a rosszindulatú 
daganatok előrehaladott esetben gyakrabban 
okoznak tüneteket: passzázs-zavart, fájdalmat, 
fogyást, véres székletet, tapintható terimét. a leg-
gyakoribb vékonybél tumor a carcinoid, amely lehet 
benignus, de mérsékelt malignitású is, ilyenkor 
metasztatizálhat is. Jellemzően az appendixben, 
esetleg a terminalis ileumban jelenik meg, sokszor 
multiplex. Hormonálisan aktív típusa vazoaktív 

tünetekkel (kipirulás, bélgörcsök, hasmenés) járhat. 
kontrasztanyagos röntgenvizsgálattal kerekded, 
élesen határolt telődési hiányt okoz, CT-képen a 
mesenterium zsírszövetében képződött kötegek 
megjelenése jellegzetes. kevésbé gyakori az ade-
nocarcinoma, ami a duodenum mellett leggyak-
rabban a jejunumban alakul ki. Enterográfiával jel-
lemzően rövid, szabálytalan, körkörös szűkület 
(almacsutka) formájában ábrázolódik. a leiomyosar-
coma ritka, nagyra növő, necroticus centrumú 
daganat, melynek pontos kiterjedése rendszerint 

 
6.43. ábra. 
Has CT-vizsgálat: a terminalis ileum fala hosszabb szakaszon 
körkörösen megvastagodott, de a környező zsírszövet nem 
infiltrált, a kép nyugalmi állapotban lévő Crohn-betegségre 
utal

 6.44. ábra. 
Has coronalis síkú, zsírszupressziós T2 súlyozott Mr-vizsgálat: 
a jejunumkacs fala megvastagodott, kifejezetten magas 
jelintenzitású, a kép aktív gyulladásra utal

 
6.45. ábra. 
Zsírszupressziós T2 súlyozott hasi Mr-vizsgálat: a bal alhas-
ban hosszú entero-cutan fisztula ábrázolódik

 
6.46. ábra. 
Has CT-vizsgálat: az elülső hasfal mögött Crohn-betegség 
talaján kialakult, gáz- és folyadéktartalmú tályog ábrázolódik

 
6.47. ábra. 
Has CT-vizsgálat: a jejunum területén hatalmas, necroticus 
centrumú daganat látható, a kép leiomyosarcomára jellem-
ző



A gasztrointesztinális rendszer képalkotó diagnosztikája    249248    A gasztrointesztinális rendszer képalkotó diagnosztikája

speciális endorectalis tekercs alkalmazásával a rec-
tum falának finomabb részletei, kis kóros eltérései is 
jól ábrázolhatók. További előny, hogy a módszer a 
mesenterialis nyirokcsomók mellett a belek falvas-
tagságát is képes megjeleníteni, ezzel a gyulladásos 
folyamat aktivitására vagy a daganatos beszűrődés 
kiterjedésére vonatkozóan ad támpontot.

Invazív diagnosztika és terápiás intervenciók 

Angiográfia 

a vastagbelet ellátó erek diagnosztikus célú katéte-
res vizsgálata csak ritkán szükséges. a módszert 
elsősorban terápiás beavatkozások, katéteres inter-
venciók (vérzéscsillapítás, szelektív gyógyszeres 
kezelés stb.) irányítása céljából használjuk. 

UH- és CT-vezérelt beavatkozások 

az endoszkópos úton nem elérhető elváltozások-
ból UH- vagy CT-vezérléssel percutan úton is vehe-
tünk mintát. Ilyen megközelítéssel folyadékgyüle-
mek, tályogok is diagnosztikus vagy terápiás céllal 
aspirálhatók, illetve szükség esetén drenálhatók is. 

A normális vastagbél 

a terminalis ileum a coecum medialis falán, a 
Bauhin-billentyűn keresztül szájazik a vastagbélbe. 
a coecum alsó pólusából nyílik a féregnyúlvány. a 
hasüreget a széli részein keretező vastagbél szaka-
szai: a coecum, a colon ascendens, a flexura hepati-
ca, a colon transversum, a flexura lienalis, a colon 
descendens, a sigma és a rectum. a vastagbél 
nagyrészt intraperitonealis, de a colon ascendens 
és descendens hátsó fala kisebb-nagyobb mérték-
ben érintkezik a retroperitonealis térrel. a rectum 
középső és alsó harmadának nincs hashártya-borí-
tása. Ennek megfelelően a colon ascendens és des-
cendens a hátsó hasfalhoz rögzített, a coecum, a 
colon transversum és a sigma a mesocolon hosszá-
tól függő mértékben mozgékony. a vastagbél jel-
legzetes redőzete a haustratio. a nyálkahártya a 
kettős-kontrasztos röntgenképen sima, bársonyo-
san szemcsézett (6.48. ábra), a fal a CT-képeken éles 
külső és belső kontúrú, a disztendált szakaszokon 
legfeljebb 3 mm vastagságú.

A vastagbél betegségei 

Klinikum 

a vastagbél acut megbetegedéseire nem specifi-
kus, de heves tünetek (görcsös fájdalom, nagyfokú 
puffadás, hasmenés, véres széklet) hívhatják fel a 
figyelmet. a krónikus, lassan fejlődő betegségek 
sokáig tünetszegények lehetnek, esetleges tünete-
ik nem jellemzőek a kiváltó betegségre. krónikus 
székrekedés, a székelési szokások megváltozása, 
székrekedéssel váltakozó bűzös, laza széklet, eset-
leg csak laboratóriumi vizsgálattal kimutatható 
véres széklet, a krónikus vérzés által fenntartott vér-
szegénység, fogyás, tapintható hasi terime, bizony-
talan hasi fájdalom utalhat a vastagbél megbetege-
désére. 

Diagnosztikus algoritmus 

Monokontrasztos röntgenvizsgálatot ma csak tájé-
kozódási célból, rossz állapotú, kooperációra képte-
len betegeken végzünk. Bélelzáródás esetén általá-
ban nem kell irrigoszkópiát végezni, alkalmanként 
azonban az elzáródás szintjének meghatározása 
érdekében szükség lehet rá. 

Eltérően a felső gasztrointesztinális traktustól a 
vastagbél esetében az endoszkópia elsősége nem 

rasztanyag-beöntést alkalmazunk, majd a kont-
rasztanyagot a beteg forgatásával, illetve leve-
gő-befúvással juttatjuk el a coecumig. Így a nyálka-
hártyát, pozitív kontrasztanyag vonja be, a lument 
pedig transzparens, a falak összefekvését megaka-
dályozó levegő tölti ki. Ez a technika jelentősen 
javítja a nyálkahártya finom részleteinek ábrázolását 
az egymásra vetülő szakaszok megítélhetőségét, 
de hátránya, hogy a gyógyszeres ellazítás miatt a 
funkcionális eltérésekről nem tudunk képet alkotni. 
az átvilágítás kontrollja mellett végzett feltöltés 
után standard felvételsorozatot készítünk, amely-
nek részeként álló, illetve mindkét oldalon fekvő 
testhelyzetben is exponálunk képeket vízszintes 
sugáriránnyal, keménysugár-technikával, továbbá 
célzott felvételeket is készítünk. a beteg együttmű-
ködése a vizsgálat sikeréhez nélkülözhetetlen. 

UH-vizsgálat 

a hasfalon keresztül végzett vizsgálattal zavaró 
momentumként ábrázolódik a vastagbél gáztartal-
ma. kóros esetekben láthatóvá válhat a megnöve-
kedett falvastagság, a fokozott folyadéktartalom, 
esetleg a kóros motilitás is, továbbá megítélhető 
lehet a környezet állapota. a finomabb fali eltérések 
felderítésére a módszer nem alkalmas. a doppler-
technikával a nagyobb erek keringése, egyes elvál-
tozások kóros erezettsége vizsgálható. Transzrectalis 
UH-vizsgálat során a végbélbe bevezetett nagy-
frekvenciás transducer segítségével jó felbontású 
kép nyerhető a rectum falának szerkezetéről és köz-
vetlen környezetéről. a módszer különösen a korai 
stádiumban felismert daganatok pontos kiterjedé-
sének meghatározásában hasznos.

CT-vizsgálat 

a CT elsősorban a más módszerrel már kimutatott 
elváltozások pontosabb megítélésére, illetve a vas-
tagbélre kívülről ráterjedő folyamatok, a környéki 
nyirokcsomókban vagy a távolabbi szervekben lévő 
áttétek felderítésére szolgál. a vastagbél megfelelő 
ábrázolása érdekében a lumenbe hígított kont-
rasztanyagot, esetleg tiszta vizet juttatunk. 
általában a megfelelő kontrasztanyag-telődés 
eléréséhez elégséges a kontrasztanyag-itatás után 
a hasi vizsgálatoknál szokásosnál hosszabb ideig 
várni a vizsgálat megkezdésével, de esetenként – 
elsősorban a rectum vizsgálatához – szükség lehet 

kontrasztanyag-beöntés alkalmazására is. a mozgá-
si műtermékek megelőzésére, illetve a lumen meg-
felelő disztenziója céljából a betegnek simaizom-re-
laxánst adhatunk. Minden esetben szükség van 
intravénásan adott jódos kontrasztanyag alkalma-
zására is. Ezzel a módszerrel kimutathatók a kóros 
falmegvastagodások, a jelentősebb szűkületek, a 
környező zsírszövet és a környező hasi szervek érin-
tettsége is. 

az úgynevezett virtuális CT-endoszkópiával a 
kolonoszkópos képre emlékeztető módon ábrázol-
hatjuk a bél belső felületét. a beteg előkészítése 
lényegében megegyezik a kontraszttöltéses vizsgá-
latokéval. a lumen és a bélfal közötti kontraszt foko-
zása érdekében kontrasztanyagként levegőt alkal-
mazunk, relaxánsra általában nincs szükség. a bél 
kitöltése után hason és háton fekvő helyzetben is 
elkészítjük az axiális méréseket, majd ezekből, meg-
felelő program segítségével 3d rekonstrukciót 
készítünk. a módszer hátránya, hogy sugárterhelé-
se meglehetősen nagy, nem tudja megmutatni a 
nyálkahártya színbeli eltéréseit, és biopsziát sem 
lehet vele végezni, ugyanakkor előnye, hogy a 
kimutatott elváltozások a primer axiális képeken 
visszakereshetők és ott a környezethez való viszo-
nyuk is tisztázható. a korszerű CT-berendezésekkel 
a vizsgálat dózisa nagymértékben lecsökkent.

MR-vizsgálat 

a vastagbél vizsgálata speciális technikával, elsősor-
ban koronális síkú mérésekkel történik, légzéskom-
penzáció alkalmazása melletti spin-echo mérések-
kel, illetve gyors szekvenciákkal. rendszerint szük-
ség van zsírelnyomásos mérésekre, illetve intravé-
nás és endoluminalis kontrasztanyag alkalmazására 
is. a méréseket gyógyszeres simaizom relaxációban 
végezzük. Ily módon a kóros falvastagság mellett 
annak jelintenzitásbeli, illetve kontrasztanyag-hal-
mozási jellemzői is informálnak a betegség termé-
szetéről, aktivitásáról, ugyanakkor a tágabb környe-
zet állapotának tisztázására is alkalmas a módszer. 

a rectum és környezete leképezése a fentiektől 
eltérő módon, elsősorban axiális és szagittális méré-
sekkel történik. Mivel ezen a szakaszon a mozgási 
műtermékek kevésbé jönnek létre, elsősorban 
spin-echo méréseket végzünk. daganatos eltérések 
esetén különösen hasznos a zsírelnyomásos T2 
súlyozott mérés. Intravénás kontrasztanyag alkal-
mazása ezen a területen általában felesleges, intra-
vénás kontrasztanyagra is csak ritkán van szükség. 

 
6.48. ábra. 
kettőskontrasztos vastagbél-röntgenvizsgálat: a bél vala-
mennyi szakaszán jól ábrázolódik a nyálkahártya
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napokig megmarad. Ha kettős kontrasztos vizsgá-
lattal nem a kontúron, hanem a lumenbe vetülve 
látjuk őket, nehéz lehet a polypoktól való elkülöní-
tés. Támpontot nyújthat az elváltozás kontúrjának 
elemzése: a szembenéző polypot borító kontraszt-
anyag-sáv belső kontúrja éles vonalként, míg a 
diverticulumot kitöltő kontrasztanyag belső határa 
elmosódott felületként ábrázolódik. 

Gyulladások 

Appendicitis acuta. az akut appendicitis típusos 
esetben jobb alhasi fájdalommal, hőemelkedéssel, 
lázzal, hányingerrel, hányással jelentkezik. a natív 
has röntgenfelvétel negatív lehet, esetleg a jobb 
alsó negyedben láthatunk a szegmentális paralízis 
következtében kialakuló keskeny gáz-folyadék nívó-
kat. Elhanyagolt esetben a kialakuló peritonitisre jel-
lemző paralyticus ileus jelei is megjelennek. 
amennyiben az appendix ábrázolható UH-vizs-
gálattal, a vizsgálat diagnosztikus értékű: a gyulladt 
féregnyúlványt megvastagodott falú, oedemás 
környezetű, folyadéktartalmú tubularis struktúra-
ként ábrázolja. Ha az UH-vizsgálat nem vezet ered-
ményre, natív CT-vizsgálat is megkísérelhető, mert 
vele az UH számára rejtett helyzetű appendix is 
látótérbe hozható. az UH- vagy CT-vizsgálat segít a 
szövődmények (perforatio, tályog) kimutatásában is 
(6.50. ábra). CT-vizsgálat különösen hasznos atípu-
sos lokalizációjú és morfológiájú appendixek feltér-
képezésében gyulladás gyanúja esetén.

Sigmoiditis. az életkor előrehaladtával, elsősor-
ban obstipáló személyeken egyre nagyobb szám-
ban alakulnak ki diverticulumok, legnagyobb szám-
ban a sigma területén. a bennük pangó béltarta-
lom következtében gyulladás, sigmoiditis alakulhat 
ki, amely súlyos esetben daganattal is összetéveszt-
hető, passzázszavart is okozó szűkületet, a környe-
zetre terjedő gyulladást, tályogot, peritonitist, vér-
zést okozhat. a kontrasztanyagos röntgenvizsgálat 
a diverticulosis mellett a sigma egyenetlen szűküle-
tét, a CT-vizsgálat a bélfal megvastagodását, kör-
nyezetének beszűrtségét, a mesosigma oedemás 
csíkozottságát mutatja. 

Tisztázatlan eredetű, legtöbbször krónikus, vál-
tozó intenzitású megbetegedés. Görcsökkel, vé-
res-nyákos széklettel, lázzal, fogyással jelentkezik. 
Csak a vastagbélen fordul elő, gyakorlatilag mindig 
érinti a rectumot, illetve innen kiindulva a bal 
colon-felet, majd súlyosabb esetben a teljes vastag-
belet, de mindig egybefüggően. a nyálkahártyára, 
esetleg a submucosára korlátozódik. a diagnózis-

egyértelmű. a diagnosztikus céllal elsőként válasz-
tandó módszer lehet a kolonoszkópia, vagy a ket-
tőskontrasztos, hypotoniás, beöntéses röntgenvizs-
gálat is. a két módszer diagnosztikus teljesítőképes-
sége megközelítőleg azonos. az endoszkópia mel-
lett szól, hogy lehetőséget nyújt szövettani minta-
vételre, hátránya viszont, hogy a beteg számára 
megterhelőbb és kockázatosabb, mint a radiológiai 
eljárások. Ma a két módszer közötti választást a 
módszerek hozzáférhetősége, a szakemberek 
tapasztalatai alapján a helyi szokások befolyásolják. 

a potenciálisan a környezetre terjedő, illetve a 
bélfalat mélységében megbetegítő folyamatok 
kiegészítő vizsgálatára a transzabdominalis 
UH-vizsgálat a bél gáztartalma miatt kevésbé alkal-
mas, a transzrectalis UH pedig, bár a rectum falának 
szerkezetét nagy részletességgel ábrázolja, de az 
oralisabb szakaszok vizsgálatára nem használható, 
így a CT, illetve az Mr feladata a bélfal megvastago-
dásának kimutatása, az aktív gyulladásos területek 
elkülönítése, a környezet állapotának tisztázása, 
valamint a daganatos elváltozások stádiumának 
megállapítása. a virtuális CT- vagy Mr-kolonoszkópia 
kis elváltozások kimutatására is alkalmas, de nem ad 
szövettani diagnózist, szerepe a kolonoszkópiára 
kerülő betegek kiválasztása lehet. 

Veleszületett rendellenességek 

Rectum atresia. az anus-nyílás rövid atresiájától 
egy hosszabb rectum-szakasz elzáródásáig terjed-
het a veleszületett elváltozás. a vakon végződő bél 
és a környező szervek (hólyag, uterus, vagina, ureth-
ra) között sipoly alakulhat ki. natív felvételen ennek 
megfelelően a bélelzáródás jelei (gázos, tág vastag- 
és vékonybélkacsok, folyadéknívóval) mellett a 
hólyagban is láthatunk gázgyülemet. az elzáródás 
hosszának, pontos szintjének meghatározása érde-
kében a fejjel lefelé tartott újszülöttről készítünk fel-
vételt, ebben a testhelyzetben a bélgáz az elzáró-
dás szintjéig kitölti a bél lumenét. Egyidejűleg az 
anus-nyílás helyét kívülről, a gátra ragasztott fém-
tárggyal megjelöljük, így a gázgyülem és a fém 
objektum közötti távolságot lemérve az elzáródás 
hosszúságát is meg tudjuk határozni. a vak béltasak 
felszíntől való távolságát a gát felől végzett 
UH-vizsgálattal is meg tudjuk mérni. 

Hirschsprung-betegség. Ha a bél falának egy 
rövid szakaszából hiányoznak a plexus myentericus 
auerbachi ganglion-sejtjei, ez az érintett területen 
állandósult spazmust okoz, következményes pasz-

százs-akadállyal. az elváltozás rendszerint a rec-
to-sigmoidealis átmenet régiójában alakul ki, külön-
böző súlyosságú lehet. Enyhe esetben a felnőttko-
rig is rejtve maradhat, súlyosabb esetekben az obs-
tipációval váltakozó hasmenés korán jelentkezik. 
natív felvételen tágult vastagbelet (megacolon 
congenitum), pangó, gázzal kevert béltartalmat, 
esetenként folyadéknívót is látunk. kontrasztanyagos 
röntgenvizsgálattal ábrázolódik a rövid szűkület, 
illetve az oralisabb szakaszok jelentős tágulata. 
Felnőttben a bél tágulata extrém fokú lehet.

Funkcionális eltérések 

a kimutatható organikus elváltozás nélkül jelentke-
ző meteorismus, obstipáció, illetve bizonyos has-
menések is ide sorolhatók. Ezek több együttes 
tényezőre, a beteg testalkatára, életmódjára, táplál-
kozási szokásaira, lelkiállapotára is visszavezethetők. 
az endoszkópos vagy radiológiai vizsgálat feladata 
az organikus ok kizárása, hiszen a tünetek, a klinikai 
kép hátterében krónikus gyulladás, daganat is áll-
hat. 

a funkcionális, pszichoszomatikus eltérések cso-
portjába tartozik az „irritabilis colon” tünetegyüttes 
(fájdalom, székrekedés vagy hasmenés, meteoris-
mus) is. a radiológiai kép változatos, lehet negatív, 
de láthatunk fokozott motilitást, a simaizom-rela-
xáns ellenére fennálló spaszticitást, pangó béltar-
talmat, a háttérben fennálló organikus elváltozás 
nélkül.

Diverticulumok 

a vastagbél falának apró, általában 0,5-1 cm átmé-
rőjű pulsiós jellegű (a mucosa és a muscularis 
mucosae domborodik ki a muscularis propria réteg 
meggyengült területein), szerzett, szinte mindig 
többszörös kiboltosulásai. a diverticulumok túlnyo-
mórészt a bal colon-félben, ezen belül is elsősorban 
a sigmán, ritkábban a colon descendensen jelen-
nek meg (6.49. ábra). számuk a kor előrehaladtával, 
illetve krónikus obstipációban nő. a natív röntgen-
felvételen általában nem ábrázolódnak, bár ritkán 
megjelenhetnek, mint a bélfal kontúrját követő lég-
tartó területek. a diverticulumban megtapadó fae-
colith meszesedhet, ilyenkor a natív képen is ábrá-
zolódik. kontrasztanyagos röntgenvizsgálattal a 
diverticulumok élesen határolt, sima falú telődési 
többletként ábrázolódnak, melyekben a bárium 

 
6.49. ábra. 
Has CT-vizsgálat: a sigma területén számos gáztartalmú 
diverticulum figyelhető meg

 
6.50. ábra. 
Hasi UH-vizsgálat: az appendix folyadéktartalma, falának 
réteges megvastagodása appendicitisre utal
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rőjű képletek is kimutathatók, mint sima felszínű, 
élesen határolt, nyeles vagy sessilis (széles alapon 
ülő) térfoglaló folyamatok (6.55. ábra). a virtuális 
CT-kolonoszkópia hasonló érzékenységű. a makro-
szkópos kép alapján adenomát feltételezünk, ha a 
polyp átmérője meghaladja az 1 cm-t. Fokozott a 
malignizálódás kockázata, ha a polyp egyenetlen, 
bolyhos felszínű (villosus adenoma), de még sima 
felszínű sessilis polypokat is malignusnak vélhetünk, 
ha átmérőjük nagyobb, mint 2 cm, illetve alapjuk 

behúzottnak mutatkozik. az elváltozások dignitásá-
ra nézve végleges következtetés természetesen 
csak a szövettani vizsgálat alapján vonható le.

Rosszindulatú daganatok. a vastagbél jel-
lemző rosszindulatú daganata az adenocarcino-

hoz az endoszkópos vizsgálat többnyire elegendő. 
a natív röntgenfelvétel nem informatív, bár előre-
haladott esetekben a gázos, haustratióját veszített 
bél feltűnhet. kontrasztanyagos vizsgálattal enyhe 
esetben szemcsés vagy márványozott nyálkahár-
tya-rajzolat, apró nyálkahártyafekélynek megfelelő 
tapadó foltok, súlyosabb esetben a falban kialakuló 
alávájt szélű, mandzsettagomb-fekélyek láthatók, a 
köztük viszonylag épen maradt nyálkahártyaszige-
tek a lumenbe domborodva pseudopolyposis 
képét adják. Előrehaladott esetben a bél megrövi-
dülése, kiegyenesedése, a haustratio eltűnése lát-
ható (6.51. ábra). a késői esetekben viszonylag nagy 
a carcinoma kialakulásának kockázata. 

Ha a betegség fulmináns lefolyású, toxikus mega-
colon jöhet létre, a bél kitágul, az elhalt nyálkahár-
tyán oedemás mucosa-szigetek maradnak vissza. a 
tónusvesztett, haustratio nélküli, gázos vastagbél-
szakasz a natív képen felismerhető, kontrasztanya-
gos vizsgálatot ilyenkor a perforatio veszélye miatt 
nem szabad végezni. a CT-vizsgálat tág, tónustalan, 
megvastagodott falú vastagbelet ábrázol.

Crohn-betegség. az ismeretlen eredetű, gra-
nulomatosus gyulladás az esetek kétharmadában 
érinti a vastagbelet, ritkábban izoláltan, gyakrabban 
a vékonybéllel együtt. a legjellemzőbb megjelené-
si hely az ileocoecalis régió, de ezen kívül is inkább 
a jobb colon-fél. Több bélszakaszt is érinthet, ilyen-

kor a kóros területeket ép bélszakaszok választják el 
egymástól, a gyulladás szegmentális jellegű. korai 
stádiumban a nyálkahártyára korlátozódik, a feké-
lyek eleinte felületesek, később kimélyülnek. 
Előrehaladott állapotban a fal minden rétegét 
beszűri, a haustratio mégis megtartott marad. a 
gyulladás nem érinti körkörösen a bél teljes kereszt-
metszetét, így kiöblösödések keletkezhetnek a bél 
kontúrján. a mélyebbre terjedő gyulladás vonalas 
jellegű fekélyeket, ezek elszaporodásával utcakő-
szerű rajzolatot okoz. a bélfal egyenetlenül, spiku-
lált külső kontúrral megvastagodik. a folyamat 
ráterjedhet a gyulladt bélszakasszal összefüggő 
hashártya-kettőzetre, ennek megfelelően oedemás 
beszűrődés alakul ki, melyet súlyosabb esetben fis-
tula-, illetve tályogképződés kísérhet. a kontraszt-
anyagos röntgenvizsgálat jól ábrázolja a jellemző 
nyálkahártya-elváltozásokat, a fal megvastagodása, 
a környezet beszűrődése CT-vizsgálattal mutatható 
ki. a gyulladás aktivitásának megítélésében, a fisz-
tulák és tályogok kimutatásában nagy segítséget 
nyújt az Mr-vizsgálat, mivel a magas folyadéktartal-
mú gyulladt területek a zsírelnyomásos T2 súlyozott 
felvételeken magas jelintenzitással ábrázolódnak 
(6.52., 6.53., 6.54. ábra). 

Daganatok 

Jóindulatú daganatok. a vastagbél leggyakoribb 
térfoglaló folyamatai a rendszerint többszörös, 
benignus polypok. Jelentős részük nem is neo-
plasztikus elváltozás, hanem gyulladásos pseudo-
polyp vagy hamartoma, csak kisebb hányaduk 
valódi benignus daganat, legtöbbször adenoma. 
Jellemző előfordulási helyük a bal colon-fél, az élet-
kor előrehaladtával mind nagyobb számban fordul-
nak elő. klinikai jelentőségüket az adja, hogy a – 
rendszerint nagyobb méretű – adenomatosus poly-
pok talaján fejlődnek ki a colorectalis carcinomák, 
így az utóbbiak megelőzésének, korai kimutatásá-
nak legfontosabb módja a polypok felderítése. 
Fontos szem előtt tartani, hogy az adenomatosus 
polypok gyakran többszörösek, illetve nem ritkán 
adenocarcinomával együtt fordulnak elő, így egy 
elváltozás kimutatásával nem elégedhetünk meg, 
mindig törekedni kell a teljes vastagbél átvizsgálá-
sára. Bizonyos, familiárisan halmozódó tünetcso-
portokban a vastagbél polyposis halmozottan for-
dul elő. 

Endoszkópos vizsgálattal vagy kettőskontrasz-
tos röntgenvizsgálattal már kis, néhány mm átmé-

 
6.51. ábra. 
kettőskontrasztos röntgenvizsgálat: az előrehaladott, chro-
nicus colitis ulcerosa következtében a vastagbél megrövi-
dült, a haustratio eltűnt, a nyálkahártya durván egyenetlen

 
6.52. ábra. 
Has CT-vizsgálat: a colon transversum fala a Crohn-colitis 
következtében hosszan megvastagodott

 
6.53. ábra. 
kismedence zsírszupressziós T2 súlyozott, sagittalis síkú 
Mr-vizsgálat: a Crohn-proctitis következtében a perirectalis 
tér kiterjedten, oedemásan infiltrált

 
6.54. ábra. 
kismedence T1 súlyozott, coronalis síkú Mr-vizsgálat: a leva-
tor-izmok környezetében mindkét oldalon gáztartalmú fisz-
tulajáratok ábrázolódnak

 
6.55. ábra. 
kettőskontrasztos vastagbél-röntgenvizsgálat: a sigma felső 
faláról nyeles polyp lóg a lumenbe
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majd az ezt követő rectoszkópia. a kettőskont-
rasztos röntgenvizsgálat szerepe az esetleges 
magasabban elhelyezkedő egyéb vastagbél-el-
változások kimutatása vagy kizárása. a rectum 
daganatai esetében a terápia tervezésében külö-
nösen nagy szerepet játszik a daganat stádiuma, 
ezért a kismedence CT- vagy Mr-vizsgálatával, 
illetve szükség esetén transzrectalis UH-vizsgálattal 
tisztázni kell a daganat mélységi kiterjedését, a 
perirectalis tér és a környező szervek állapotát 
(6.60., 6.61. ábra). 

Máj, epeutak, pancreas, lép 
radiológiai vizsgálata 

HarkánYI ZolTán 

A képalkotó módszerek áttekintése 

a máj, az eperendszer, a pancreas és a lép funkcio-
nális egysége indokolja, hogy radiológiai vizsgála-
tukat is egységesen tárgyaljuk. a módszerek össze-
foglaló áttekintése látható a táblázatban (6.1. táblá-
zat). az alkalmazott módszerek sorrendje, metodi-
kája természetesen függ az adott diagnosztikai kér-
déstől és a rendelkezésre álló technikai lehetősé-
gektől, vizsgálat elérhetőségétől. a ma használt 
radiológiai vizsgálatok pontossága, érzékenysége, 
fajlagossága az egyes kórképekben igen eltérő, az 
összehasonlítás azonban nagyon nehéz, mert a 
módszerek folyamatosan fejlődnek. Egyes módsze-
rek csaknem teljesen eltűntek a gyakorlatból (a 
natív röntgen-vizsgálat epe-májbetegségekben, a 
pancreas szcintigráfia a hasnyálmirigy betegségei-
ben, per os, vagy az intravénás cholangio-cholecys-
tográfia). az UH-, a CT- és az Mr-vizsgálat nemcsak 
az anatómiai megjelenítést, de a szerv funkcionális 
állapotát is jelezheti, a keringési változásokat is mér-
hetjük (pl. portális keringés).

a módszerek megválasztása, a vizsgálatok pon-
tos végrehajtása feltételezi a radiológus és a radio-
gráfus alapismereteit a keresendő patológiai elvál-
tozásokkal kapcsolatban. Egyre gyakrabban célzott 
vizsgálatokat végzünk, de gyakran előfordulhat, 
hogy a vizsgálat közben felismert elváltozás meg-
változtatja a vizsgálati tervet. a többszeletes spirál 
CT elterjedésével a sugárhigénés megfontolások 
növelik a radiológusok felelősségét a vizsgálatok 
tervezésében és végrehajtásában.

ma. occult vagy manifeszt vérzés, váltakozó obsti-
páció és hasmenés a vezető tünet, de nem ritkán 
az akut has képében jelentkező teljes elzáródás 
képében jelentkezik először. a polypokhoz hason-
lóan több mint felerészben a bal colon-félben, a 
sigma-rectum szakaszon alakulnak ki. nem ritkán 
multiplexek, illetve egy vagy több adenomával 
együtt fordulnak elő. a daganat lehet infiltratív jel-
legű, diffúzan, inkább kifelé növekvő, vagy a bél-
falat körkörösen beszűrő, esetleg nagyméretű, 
szűkületet okozó polypoid formájú. a kettőskont-

rasztos röntgenfelvételen ennek megfelelően 
hosszabb, szabálytalan, merev falú, mérsékelt fokú 
szűkületet, vagy rövid, almacsutkára emlékeztető, 
koncentrikus, jelentős fokú szűkület, esetleg nagy, 
polypoid telődési hiány figyelhető meg (6.56., 6.57. 
ábra). a folyamat környezethez való viszonyának, 
stádiumának tisztázásához, a recidívák kimutatá-
sához UH-, CT- vagy Mr-vizsgálatra lehet szükség 
(6.58., 6.59. ábra).

a rectumban lévő tumorok felismerésének leg-
egyszerűbb módja a rectalis digitális vizsgálat, 

 
6.57. ábra. 
kettőskontrasztos vastagbél-röntgenvizsgálat: a colon trans-
versum aboralis felében nagy polypoid tumor ábrázolódik

 
6.56. ábra. 
kettőskontrasztos vastagbél-röntgenvizsgálat: a bal flexurán 
almacsutkaszerű tumoros szűkület látható

 
6.58. ábra. 
Hasi UH-vizsgálat: a coecum fala körkörösen, tumorosan 
infiltrált

 
6.59. ábra. 
Has T2 súlyozott zsírszupressziós Mr-vizsgálat: a jobb flexura 
tumorának recidívája a környező szövetekre, a hasfalra terjed

 
6.61. ábra. 
kismedence CT-vizsgálat: a rectum falát körkörösen meg-
vastagító daganat ventralisan a környezetre terjed

 
6.60. ábra. 
kismedence T1 súlyozott Mr-vizsgálat: a recto-sigmoidealis 
átmenetben nagyméretű tumoros infiltrátum tölti ki a 
lument

6.1. táblázat. a radiológiai vizsgálatok áttekintése a máj, az 
epeutak és a pancreas és a lép vizsgálatában

Ultrahang-módszerek

CT-módszerek

Mr-módszerek

natív és kontrasztanyagos röntgenvizsgálatok

Izotóp-módszerek

Célzott, vezérelt biopszia, punkció és terápiás intervenció

angiográfia



A gasztrointesztinális rendszer képalkotó diagnosztikája    257256    A gasztrointesztinális rendszer képalkotó diagnosztikája

CT-módszerek 

a hasi CT-vizsgálat, így a máj-eperendszer-pancre-
as-lép vizsgálatát is, mindig helikális technikával kell 
végezni. a MsCT vizsgálat ma a legfontosabb mód-
szer a máj és pancreas gócos elváltozásaiban, a leg-
gyorsabb az összes eljárás közül, egyidejűleg ábrá-
zoljuk a májat, a pancreast, a lépet és az érstruktu-
rákat kiváló térbeli felbontással („one-stop shop-
ping”) (6.62. ábra).

a CT-vizsgálat tervezéséhez pontosan ismerni 
kell az anamnesist, előzetes műtéteket, intervenciós 
beavatkozásokat, aktuális laboratóriumi adatokat. 
Elengedhetetlen, hogy a korábban végzett vizsgá-
latok (CT, Mr, UH) leletei és lehetőség szerint felvé-
telei is (!) rendelkezésre álljanak, már a vizsgálat 
előtt. Ezen ismeretek birtokában a radiológus 
eldönti, hogy milyen vizsgálat taktikát alkalmaz az 
adott esetben, a gondos tervezés már meghatároz-
hatja, hogy az adott betegben sikerül-e a diagnosz-
tikai kérdést megválaszolni. Bár a CT-vizsgálat 
menete alapvonalaiban hasonló, mégis esetenként 
a különbségek számottevőek. orális kontrasztanya-
got csaknem mindig adunk, mert a belek és nyirok-
csomó régiók pontos ábrázolása is feladat. 

a natív felvételi sorozatot a topogramon tervez-
zük meg, a sorozat a rekesz felett kezdődik (máj 
konvexitás, rekesz-sinusok) és általában a vesék aljá-

ig tart. Vastagabb szeletek, magasabb pitch érték a 
tájékozódó vizsgálathoz elégségesek lehetnek. a 
máj denzitásának mérése, zsíros infiltráció, intrahe-
paticus meszesedések, pancreaskövesség a leg-
gyakrabban keresendő eltérések a natív felvétele-
ken. követéses vizsgálatoknál esetenként elhagyha-
tó a natív sorozat.

a máj és a pancreas CT-vizsgálat eredményes-
ségének kulcsa a megfelelő kontrasztozási techni-
ka. Helikális CT-vel a rövid scannelési idő miatt, a 
kontraszthatás optimalizálható, a kívánt keringési 
fázis/ok vizsgálhatók. számos tényező befolyásolja, 
hogy egy adott esetben milyen módszert használ-
junk, nincs egységes protokoll! a főbb szempon-
tok:
· az intravénásan beadott kontrasztanyag meny-

nyisége (ml), sebessége (ml/sec), a beadás idő-
tartama (sec), koncentrációja.

· a CT berendezés technikai paraméterei (CT típu-
sa, scannelési idő, szeletvastagság, pitch)

· a scannelés indítása (sec). Egy-, két- vagy három 
fázisban akarunk vizsgálni.

· a beteg cardiovascularis állapota (pulzus, vér-
nyomás, perc térfogat), kooperációs képessége, 
vagy ennek hiánya. az ábrázolni kívánt testvolu-
men nagysága.

a májdaganatok vizsgálatánál lényeges szem-
pont, hogy egyetlen kontraszt befecskendezéssel 
az artériás, a portális vénás, parenchymás fázis is 
egyaránt látható. az artériás fázis vizsgálata mind a 
hypervascularizált metastasisok, mind a primer 
májtumorok kimutatásában igen lényeges. Ezek a 
daganatok vérellátásuk nagyobb részét az arteria 
hepatica rendszerből kapják és előfordulhat, hogy a 
tumor kizárólag csak az artériás fázisú felvételeken 
ismerhető fel, sem a natív képen, sem a portalis 
vénás fázisban nem látható. a daganatok kontraszt-
anyag felvétele fontos indikátora az „élő” daganat-
szövet kiterjedésének, ennek különleges fontossá-
ga van a különböző daganatroncsolást okozó loká-
lis kezelések, vagy az angiogenesisgátló gyógysze-
res kezelések után végzett ellenőrző CT-vizs gá-
latoknál.

a kontrasztanyagbólust mindig automata fecs-
kendővel (injektor), vénás katéteren (branül) keresz-
tül kell beadni, igen pontosan időzítve a beadást és 
a leképezést. a beadási sebesség általában 2-4 ml/
sec, az összmennyiség a testsúly függvénye. a 
többszeletes CT-technikánál a bólus megérkezését 
detektáló szoftvert alkalmazhatunk (bolus tracking 
– bólus követés), alacsony sugárdózisú felvételek 

Ultrahang-módszerek 

a máj, az epeutak-epehólyag, pancreas és a lép 
vizsgálatában elsődleges diagnosztikai eljárás az 
ultrahang. az alapvizsgálat mindig a kétdimenziós 
real-time technika, azonban számos egyéb mód-
szerrel is rendelkezünk (6.2. táblázat). nem szabad 
elfelejteni, hogy az ultrahang készülékek igen eltérő 
technikai fejlettségűek és színvonalúak, és ez az 
eredményekben is megmutatkozik. Ma már min-
den korszerű berendezéshez szélessávú, magasabb 
frekvencián is jó penetrációt biztosító transzduce-
rek csatlakoznak és a felharmonikus ábrázolás által 
is javult az ultrahangvizsgálatokkal elérhető a térbe-
li- és kontrasztfelbontás (lásd még az ultrahang 
fejezetet). Mindezen tényezők fontosak, amikor 
finom epeúti elváltozásokat, vagy gócos májfolya-
matokat vizsgálunk. a technikai feltételeken kívül ki 
kell emelni az ultrahang módszerek vizsgálófüggő-
ségét. nem a „gép csinálja a diagnózist”, hanem a 
vizsgáló orvos. 

sajnálatosan gyakori hiba hasi ultrahangvizs-
gálatok során, hogy a felnőtt beteg nem éhezik 
legalább 5-6 órát a vizsgálat előtt. az epe-
utak-epehólyag és a pancreas korlátozottan, vagy 
egyáltalán nem vizsgálható megfelelő előkészítés 
nélkül.

a keringésvizsgálati UH-módszerek segítenek a 
májdaganatok vaszkularizációjának valamint az 
érinvázió kimutatásában. daganatok esetén mindig 
figyelni kell a vénás thrombosisok lehetőségére 
(vena portae és vena cava inferior thrombosis), illet-
ve a kollaterális vénák felismerésére.

az endoszonográfiás technikákkal (EUs=endo-
scopic Us) a daganatok környezetükre terjedése 
vizsgálható (nyelőcső, gyomor), ritkábban paren-
chymás elváltozásokat (pancreasrák) is kereshetünk 
segítségükkel. a nyelőcső és a gyomor körüli életet 
veszélyeztető vénás tágulatok (varixok) a legponto-
sabban endoszkópiás és endoluminalis ultrahang-
gal mutathatók ki.

Máj- vagy pancreas reszekciós műtétek előtt 
indokolt lehet az intraoperatív ultrahangvizsgálat 
elvégzése, olyan intrahepatikus gócok ábrázolhatók 
műtét közben, közvetlenül a szervre helyezett 
magas frekvenciájú transzducerrel, amelyeket a 
műtét előtti vizsgálatok esetleg nem detektáltak.

az ultrahangvezérelt diagnosztikus citológiai és 
szövettani mintavétel elterjedt módszerré vált a 
máj gócos betegségeiben, ritkábban a pancreas, 
hasi nyirokcsomók, egyéb daganatok diagnosztiká-
jában. Célszerűen az UH-vezérlést alkalmazzuk, 
minden olyan esetben, ha az elváltozás jól látható 
ultrahanggal, és a biopszia tervezése, biztonságos 
kivitelezése megoldható. az ultrahangvizsgálattal 
nem, vagy rosszul ábrázolható gócok CT, vagy 
Mr-vezérléssel szúrhatók meg. Újabb megoldás, 
hogy fúziós képalkotással az UH/CT-vizsgálatok 
együttesen megjeleníthetők, és UH-vezérléssel 
lehetséges a CT-n látható gócokat kezelni.

az ultrahangvizsgálat a terápiás célú intervenci-
óknál is alapvető eljárás, akár a lokális tumorabláci-
ókra (cryo-, radiofrekvenciás, alkoholos kezelés), akár 
a portalis hypertonia kezelésére (TIPs) gondolunk.

az ultrahang kontrasztanyagok (Uka) közös jel-
lemzője, hogy mikrobuborékokat tartalmaznak, a 
vivőanyagtól függően különböző ideig az érpályá-
ban maradnak. Intravascularisan alkalmazott kis 
mennyiségű kontrasztanyagokról van szó, amelyek 
az ultrahang reflexióját megváltoztatják, nemcsak 
az ultrahangvizsgálat fajlagosságát, de érzékenysé-
gét is fokozzák. alkalmazásuk indikációi hasonlóak a 
vénásan használt CT vagy Mr kontrasztanyagoké-
hoz, azonban a kontrasztanyag hatásmechanizmu-
sa eltérő. lényeges szempont, hogy a parenchymá-
lis gócok (máj, pancreas, vese) kontrasztfelvétele 
időablak nélkül, folyamatosan megfigyelhető a 
kontrasztvizsgálat során. a daganatok vaszkularizá-
ciója, a kezelések előtt (lokális abláció és/vagy szisz-
témás kemoterápia) és azt követően jelezheti a 
terápia hatékonyságát vagy esetleg eredményte-
lenségét. növekvő jelentősége van gyulladásos 
folyamatok (tályog), máj- és lépsérülések kimutatá-
sában, ellenőrzésében.

6.2. táblázat. Ultrahang-módszerek a máj, az epeutak és a 
pancreas és a lép vizsgálatában

Ultrahangvizsgálatok típusa

kétdimenziós real-time ultrahang

Color doppler-vizsgálat (CdI)

duplex doppler-vizsgálat

Power doppler-vizsgálat

3d ultrahangvizsgálat, többsíkú ábrázolás

Endoscopos ultrahangvizsgálat

Endoluminalis ultrahangvizsgálat

Intraoperatív/laparoscopos ultrahangvizsgálat 

UH-vezérelt, célzott biopszia, punkció, drainage

UH-vezérelt célzott tumorkezelés

UH kontrasztanyagos vizsgálatok

6.62. ábra. 
a többszeletes CT visgálat egyidejűleg lehetővé teszi a májpa-
renchyma szervek és az intrahepickus erek vizsgálatát. 
részletgazdag felvételeken látható az arteria hepatica és a sple-
noportalis vénák ágrendszere. a bal felső felvétel a 3d rekonst-
rukción ábrázolja  truncus coeliacus eredését az aortából
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a módszer korlátai, valamint ellenjavallatai közül 
a pacemakert, ill. a testben lévő mágnesezhető 
fémből készült idegentesteket (agyi aneurysma 
clip, ízületi fémprotesis) kell megemlíteni. a claust-
rophobia a betegek kb. 5%-ánál meghiúsíthatja a 
vizsgálatot. a hosszabb vizsgálati idő szintén korlá-
tozhatja a módszer gyorsabb elterjedését. 

az MrCP (Mr-cholangio-pancreatográfia) alkal-
mas az epeutak, az epehólyag és a Wirsung-
vezeték, kontrasztanyag adás nélküli ábrázolására, 
vagyis a vizsgálat független a máj kiválasztó műkö-
désétől, megromlott májfunkció esetén is alkal-
mazható. az epeutak tágulata, epeúti kövek, daga-
natok kimutatásában értékes nem-invazív eljárássá 
vált az MrCP. korlátozza a vizsgálat értékét a 
műtermékek zavaró hatása és az elérhető térbeli 
felbontás (6.64. ábra).

az Mr elterjedésének jelenlegi legnagyobb aka-
dálya a relatíve magas vizsgálati költség és a hozzá-
férhetőség korlátozottsága. Ez remélhetően változni 
fog, a vizsgálati költség csökken, a készülékek száma 
és így a vizsgálati kapacitás is várhatóan emelkedik. 
Igen valószínű, hogy a nem távoli jövőben, az Mr és 
MrCP még gyakrabban használt módszer lesz a 
máj, a pancreas és az epeutak be tegségeiben.

Natív és kontrasztanyagos röntgenvizsgálatok 

a natív röntgenvizsgálat a máj, az eperendszer és a 
pancreas betegségeiben minimális jelentőséggel 
bír, az ultrahang- és a CT-vizsgálat birtokában diag-
nosztikus értéke igen korlátozott, ma már ritkán 
alkalmazzuk. 

a hepatrop kontrasztanyagokkal végzett epe 
röntgenvizsgálatok (per os cholecystographia, iv. 
cholangiographia) eltűntek a klinikai gyakorlatból, a 
kontrasztanyagok gyártása csaknem teljesen meg-
szűnt.

a direkt feltöltéses epeúti röntgenvizsgálatokat 
nephrotrop kontrasztanyaggal végezzük. az endo-
szkópia során felkeresett Vater-papilla felől történik 
az epeutak kontrasztanyagos feltöltése, az epe elfo-
lyással ellentétes irányban. Ez az endoscopos ret-
rográd cholangiográfia: az ErC. a pancreasvezeték 
és az epeutak kontrasztanyagos feltöltése és célzott 
röntgen ábrázolása, az ErCP (6.65. ábra). nem min-
dig végezhető el a vizsgálat és nem is veszélytelen 
eljárás, pancreatitist okozhat. diagnosztikus célból 
egyre ritkábban történik, indikációja akkor merül fel, 
ha a vizsgálat után az epeelfolyás biztosítására a 
Vater-papilla bemetszése (endoscopos papilloto-

mia) vagy epeúti stent behelyezésére is sor kerül-
het.

Elzáródásos sárgaságban a tágult epeutak a 
májon keresztül is pungálhatók és kontrasztanyag-
gal feltölthetők (PTC = percutan transhepaticus 
cholangiográfia). Egyre ritkábban használjuk diag-
nosztikus célból. Ha a tünetek enyhítésére, palliatív 
megoldásként epeúti draiange-t tervezünk, előtte a 
PTC-t is elvégezzük.

Epeúti kövesség felismerésére szükség lehet az 
extrahepaticus epeutak kontrasztanyagos feltölté-
sére műtét alatt (intraoperatív cholangiographia).  

készülnek asztalmozgatás nélkül, majd amikor a 
vénásan beadott kontrasztbólus megérkezik az 
aortába, indítható a kontrasztos sorozat. a kont-
rasztanyag beadása előtt a beteg legalább 5-6 órát 
éhezzen.

a késői felvételt, célzottan, a lassú keringésű máj 
(lép) hemangiomáknál vehetjük igénybe, az elválto-
záson belüli kisméretű, lassú keringésű erek, esetleg 
több perccel a kontrasztanyag beadását követően, 
tárolják a kontrasztanyagot.

a helikális CT teremtette meg a CT-angiográfia 
(CTa), a nem-invazív (katéterezés nélküli) arterio-
gráfia lehetőségét, Vénás oldalon, bólusban, auto-
mata injektorral adjuk be a kontrasztanyagot. a 
felvételeket a legjobb artériás telődési fázisban 
készítjük, vékonyrétegű felvételekkel. különböző 
két- és háromdimenziós képeket rekonstruálunk a 
mérési adatokból, amelyek részletgazdag képeken 
mutatják a hasi artériák (aorta abdominalis, arteria 
coeliaca, arteria mesenterica superior) térbeli ana-
tómiáját, eredési variációit, esetleges szűkületeit, 
vagy aneurysmáit. Ha vénás fázisban rekonstruá-
lunk a spleno-portalis vénás rendszert is elemez-
hetjük.

az angio-CT (katéteres) invazív technika. a máj-
daganatok preoperatív vizsgálatában, válogatott 
esetekben, az angio-CT elvégzésére sor kerülhet, 
amikor artériás oldalon (arteria coeliaca vagy hepa-
tica) katéteren keresztül adjuk be a kontrasztanya-
got, és az artériás fázisban vizsgáljuk az ereket, ill. a 
májparenchymát. További lehetőség, hogy a sze-
lektív arteriográfia során a kontrasztanyagot a lép-
artériába, vagy az arteria mesenterica superiorba 
adjuk, és vénás fázisban készítjük a CT-felvételeket. 
Ez az arterio-portographia (CTaP). Ezek az invazív 
katéteres módszerek nem terjedtek el a mindenna-
pi gyakorlatban.

a CT-cholangiográfia (CTC) végzését szintén a 
helikális CT megjelenése hozta magával. lényege, 
hogy az intravénásan beadott az epeutakban meg-
jelenő hepatotrop kontrasztanyaggal vékonyrétegű 
volumen CT-vel ábrázoljuk, majd a kapott adatok-
ból két- és háromdimenziós rekonstrukciós felvéte-
leken jelenítjük meg az intra- és extrahepaticus 
eperendszert (6.63. ábra). Indikációja elsősorban 
akkor merül fel, ha epeúti kövességre, epeúti szűkü-
letre gondolunk és az endoscopos retrográd cho-
langiográfia (ErC) nem végezhető, sikertelen, vagy 
kontraindikált. az indikációk hasonlóak, mint az Mr 
cholangiográfiáé. az ErC-vel járó szövődmény ará-
nya 1-7% és az esetek közel 10%-ában az epeutak 
nem tölthetők fel. 

MR-módszerek 

a máj Mr-vizsgálatának technikája és klinikai értéke 
sokat változott az elmúlt években. 

Gyakran feltett kérdés, milyen előnyei vannak az 
Mr-nek az ultrahanghoz és CT-hez viszonyítva, mi 
indokolhatja a magasabb vizsgálati költségeket? a 
válasz a következőkben foglalható össze:

az Mr, az ultrahanghoz hasonlóan, nem-invazív 
diagnosztikus eljárás, nem alkalmaz ionizáló sugár-
zást. a focalis máj elváltozásokban az Mr az alkal-
mazott metodika függvényében, pontosabb és 
érzékenyebb az UH-nál, és eléri, bizonyos esetek-
ben meghaladja a CT pontosságát. az Mr kont-
rasztfelbontása, a normális májállomány és a kóros 
szövetek közötti differenciálás, a legjobb a három 
módszer közül, az Mr térbeli felbontása sokat javult, 
de nem éri el a spirál CT-ét. 

az Mr komplex vizsgálat, több oldalról közelít-
heti meg az adott elváltozásokat. a szokásos spin 
echo technikák az anatómiai ábrázolásra és karakte-
rizálásra alkalmazhatók, a további szekvenciák az 
elváltozások kémiai összetételére (zsír-, vastartalom) 
utalnak. a májgócok keringési sajátságait, a CT-hez 
hasonlóan, Gd-dTPa kontrasztanyagos vizsgálattal 
ismerhetjük meg, különböző keringési fázisokban 
vizsgálunk. az újabb vasoxid-tartalmú (sPIo) és 
mangántartalmú (Mn-dPdP) Mr-kontrasztanyagok 
tovább szélesítették az egyes májfolyamatok diffe-
renciáldiagnosztikáját. 

6.63. ábra. 
Intravénásan beadott hepatrop kontrasztanyaggal végzett 
epevizsgálat. a máj által kiválasztott kontrasztanyag, jó máj-
funkció esetén, pontosan ábrázolja az intra- és extrahepati-
cus epeutakat, az epehólyagot és ezek elváltozásait

6.64. ábra. 
normális MrCP felvételen a normális átmérőjű epeutak és 
epehólyag és pancreas-vezeték látható (3d GrE, MIP) (a), 
MrCP felvételen többszörös choledochuskövek vannak (b)

a

B
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Gyakoribb gócos májelváltozások jellemzői

a radiológiai vizsgálatok leggyakoribb és legfonto-
sabb feladata a gócos májbetegségek kimutatása. 
Mindhárom módszerrel a táblázatban összefoglalt 
kérdésekre kell választ adni (6.3. táblázat). az ultra-
hang, a CT- és az Mr-vizsgálat más fizikai alapokon 
nyugszik, és a különböző fokális májfolyamatokban 
eltérő érzékenységgel rendelkeznek, ezért nem 
ritka, hogy a kapott eredmények eltérnek egymás-
tól, a kezelésre bekövetkező változások összehason-
lítása (pl. UH és CT) nem megbízható.

Májmetastasis 

a leggyakoribb focalis malignus májfolyamat, a 
betegek kezelése és a betegség prognózisa szem-
pontjából a pontos diagnózis meghatározó jelentő-
ségű. 

UH-gal a legtöbb metastasis echószegény vagy 
echódús szolid képletként látható. az elkülönítés 
egyéb májgócoktól natív ultrahangvizsgálattal igen 
nehéz, sokszor lehetetlen. a kontrasztanyagos 
UH-vizsgálat, mind a gócok számának, mind jelle-
mezésében sokat segített (6.67. ábra).

natív CT-vel csaknem minden metastasis hypo-
denz gócként látható. a natív vizsgálat nem kellő-
en érzékeny a metastasisok diagnosztikájában, 
ezért mindig dinamikus, kontrasztos vizsgálat szük-
séges. a gócok vérellátásuknak megfelelően veszik 
fel a kontrasztanyagot. az kontraszterősítés mérté-
ke és formája az 1 cm-nél nagyobb májgócoknál 
általában eldönti, hogy milyen folyamatról van szó 
(6.68. ábra).

az Mr-vizsgálat a szokásos spin echo szekven-
ciákkal gyakran jellegzetes képet mutat: T1 súlyo-
zott felvételeken jelszegény, T2-n különböző mér-
tékben jelgazdag gócok ábrázolódnak. Gd-tartalmú 
kontrasztanyag adása után, a CT-hez hasonlóan, 
kontraszterősítést mutatnak a gócok, a vérellátásuk 
függvényében. a necrosis, a daganaton belüli 

a felismert choledochuskövek a műtét során vagy 
később endoszkópia segítségével eltávolíthatók.

Izotóp-módszerek 

az izotóp-módszerek a májműködés képi megjele-
nítésére használhatók, nem vetekedhetnek a 
nagyobb térbeli felbontást nyújtó ultrahang vagy 
CT/Mr-technikákkal. annak eldöntésére, hogy a 
máj egy adott részében működő májszövet van (pl. 
focalis nodularis hyperplasia – FnH és egyéb máj-
daganatok elkülönítése), vagy fokozott vértartalmú 
nagyobb gócról (capillaris haemangioma) van-e 
szó alkalmasak az izotóp-módszerek. az epeutak 
vizsgálatában, az epében megjelenő izotóp az epe-
elfolyási akadályozottságra utalhat (cholescintig-
raphia).

a PET (pozitron emissziós tomográfia) elsősor-
ban daganatos betegekben olyan tumorok kimuta-
tását célozza, amelyeket más módszerekkel nem 
tudtunk biztonsággal igazolni. az élő daganatos 
gócok kimutatásában és lokalizációjában a PET/CT- 
és PET/Mr-vizsgálat fontos fejlődést jelent, hozzá-
férhetősége és nagy költsége miatt csak gondosan 
válogatott esetekben alkalmazható.

Célzott, vezérelt biopszia, terápiás intervenció 

Ultrahang, illetve CT-vezérléssel a máj, ritkábban a 
pancreas gócos elváltozásaiból, szem kontroll mel-
lett, citológiai vagy szövettani mintát (szövethen-
ger) vehetünk. Mindig célszerű a diagnosztikus 
biopsziát a képalkotó vizsgálatok után elvégezni, 
hiszen nem ritka az a helyzet, hogy egy CT- vagy 
Mr-vizsgálat befolyásolja a mintavétel indikációját, 
a biopsziára szoruló góc(ok) kiválasztását.

a műtéti gyógyítás alternatíváját jelentik májda-
ganatokban a különböző terápiás ablációs eljárá-
sok, amelyek feltétele a korrekt előzetes diagnózis. 
Ezekről és más, a máj és eperendszert érintő inter-
venciós módszerekről külön fejezetben olvasha-
tunk részletesebben.

A máj radiológiai vizsgálata 

Anatómiai megfontolások 

a máj vizsgálatához ismerni kell a nyolcszegmentu-
mos májanatómiai beosztást (6.66. ábra), amelynek 
alapja, hogy a vena hepaticák jelzik az intersegmen-
talis határokat, a segmentumok centrumában talál-
ható az epeút és az arteria hepatica és portalis ág. a 
különböző patológiai folyamatok nem egyformán 
érintik a májlebenyeket, illetve a szegmentumokat. 
a pontos lokalizáció mind a műtéti tervezés, mind a 
májon végzett intervenciók szempontjából lénye-
ges, leleteinkben is meg kell adnunk a májgócok 
szegmentális lokalizációját.

6.65. ábra. 
az endoscopos retrográd cholangio-pancreatographia az 
epeutak direkt kontrasztanyag töltéses vizsgálata. a Vater-
papilla felöl töltjük fel az epeutakat röntgen átvilágítás mel-
lett, majd célzott röntgenfelvételek készülnek az intra- és 
extrahepaticus eperendszerről és illetve a pancreasvezetékről

6.66. ábra. 
a radiológusok és a sebészek világszerte a nyolc-szegmen-
tumos beosztást használják, melynek alapja az éranatómia. 
a gócos elváltozások esetén meg kell adni a szegmentális 
lokalizációt

6.3. táblázat. a radiológiai vizsgálatok feladata gócos májbetegségekben

Feladat Megjegyzés

Gócok száma lebenyenként meg kell adni, hány gócot látunk, több góc esetén a 
legnagyobbakat

Gócok lokalizációja szegmentális lokalizációt kell megadni

Gócok mérete legalább két átmérőt kell megadni mm-ben vagy cm-ben

Gócok jellemzése

(karakterizálás) Elhatároltság, alak, kontúr elemzése. szolid, vagy folyadéktartalmú gócok. Mész, 
vas, zsírtartalom, nekrózis, vérzés jelei.

Gócok vaszkularizációja a környező májállományhoz viszonyítva hyper- vagy hypovascularisalt?

Májparenchyma állapota Zsíros, vagy kötőszövetes átépülés jelei vannak-e?

a góc/ok és környező érképletek viszonya Erek dislocatioja, infiltrációja fenn áll-e?

6.67. ábra. 
a: Infiltratíve terjedő, többgócú echószegény szolid májme-
tastasisok ultrahangképe (vastagbél tumor áttéte).
b-c: a jobb lebenyt érintő, többgócú májmetastasis echó-
dús szolid szerkezettel

B

a

C
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nák infiltrációja nem ritka (májkapu) és viszonylag 
gyakori a vena portae thrombosis, amely esetleg 
csak lebeny vagy szegmentális ágakat is érint (6.71. 
ábra). sajnos a diagnózis kis HCC esetén (1 cm alatt) 
a hypervascularizáció hiánya miatt nehéz lehet. a 
regenerációs és diszplasztikus májgöböktől a dina-
mikus, kontrasztanyagos vizsgálatokkal lehet elérni 
a HCC elkülönítését. a nagyobb tumorok körül 
gyakran tok látható. leggyakrabban ma a natív és 
az artériás fázisú helikalis CT-vizsgálatot végzik HCC 
gyanúja esetén. 

a T1 súlyozott Mr-felvételen a HCC jelgazdag 
lehet, szemben más tumorokkal, a T2 súlyozott 
képeken sokszor nem különül el szembetűnően a 

környezetétől, a térfoglalás hívja fel a figyelmet a 
daganatra. a capillaris fázisú dinamikus Mr felvéte-
leken diagnosztizálható a legjobban, a vascularizált 
tumor jelintenzitása megnő. az újabb paramágne-
ses Mr-kontrasztanyagok a differenciáldiagnoszti-
kában segíthetnek.

Benignus szolid májtumorok 

az FnH (focalis nodularis hyperplasia) viszonylag 
ritka elváltozás és konzervatív kezelése javasolt, míg 
a májsejtadenoma, 3-4 cm felett reszekcióra szorul 
a potenciális vérzésveszély miatt. Ultrahang vizs gá-

bevérzés, általában jól látható, irreguláris széllel és 
az erősités hiányával ábrázolódik. 

a hypervascularizált metastasisok (pl. carcinoid, 
pajzsmirigyrák, melanoma áttétek) néha kizárólag 
csak artériás fázisban figyelhetők meg dinamikus 
CT-vel és Mr-rel is. a széli erősítés gyors eltünése 
(wash out) fontos differenciáldiagnosztikai tünet. 

a műtétre kerülő esetekben az intraoperatív ult-
rahangvizsgálat vagy a laparoscopos ultrahang 
még módosíthatja a műtéti tervet további gócok 
kimutatásával. Minden ismert hasi primer malignus 
folyamat stádiumának meghatározásakor indokolt 
a hasi CT-vizsgálat elvégzése. Bár a májgócok meg-
ítélésében a CT és az Mr közel azonos értékű, a CT 
az extrahepatikus folyamatok kimutatásában előnyt 
élvez.

Hemangioma 

a leggyakoribb benignus májelváltozás, igazi 
jelentősége a malignus gócoktól való differenciá-
lásban jelölhető meg. Tekintettel arra, hogy a 
cavernosus hemangioma gyakori elváltozás, más 
térfoglaló folyamatokkal kombináltan is láthatjuk. 
dinamikus CT-vizsgálat során a hemangiomák 
75–80%-a mutatja a típusos jeleket. a típusos 
hemangioma natív CT-n hypodenz, az artériás 
fázisban széli foltos erősítést mutat, majd a későb-
bi felvételeken „betelődik”, a kontrasztanyag a las-
san áramló kis erekben megjelenik. a késői felvé-
teleken gyakran hyperdenz gócként látható – tel-
jesen betelődik.

az Mr-vizsgálat a legpontosabb módszer a 
hemangioma diagnosztikájában. nem ritkaság, 
hogy az Mr több gócot mutat, mint az UH vagy CT, 
mivel az Mr érzékenyebben jelzi a kis hemangio-
mákat is. Mr-rel a hemangioma igen jellegzetes 
eltéréseket mutat: jelszegény T1 felvételen, a liquor-
hoz hasonló igen magas jelintenzitású T2 felvéte-
len. a dinamikus Mr hasonló jeleket mutat, mint a 
CT. a kontrasztanyag megjelenés dinamikája és for-
mája alapján egyéb szolid tumoroktól a hemangio-
ma az esetek 95%-ában elkülöníthető. nagyobb (3 
cm-nél nagyobb) hemangiomák gyakran nem 
viselkednek típusosan. a gócon belüli fibrosis, 
meszesedés, necrosis természetesen befolyásolja a 
morfológiai képet és a kontraszttelődést is. az 
Mr-megjelenés függ a májparenchyma egyéb dif-
fúz elváltozásaitól (zsír, vagy vaslerakódás, fibrosis). 
(6.69. ábra, 6.70. ábra).

Primer májrák 

a hepatocellularis carcinoma (HCC) az esetek döntő 
többségében krónikus májbetegségek (leggyak-
rabban cirrhosis) jeleivel együtt fordul elő, de meg-
jelenhet cirrhosis nélkül is. a HCC rendkivűl sokarcú 
tumor, a carcinogenesis, a megjelenés és a radioló-
giai kép igen változatos. az esetek fele soliter, vagy 
egy lebenyre lokalizálódik, esélyt adva a gyógyítás-
ra.

natív CT vizsgálatkor a HCC izo- vagy hypodenz, 
ritkábban zsírt tartalmaz, jellemző denzitásértékkel. 
a HCC többnyire artériás oldalról kapja vérellátását, 
hypervascularizált és aV shuntök kimutathatók a 
dinamikus CT/Mr vizsgálatokkal. a környező májvé-

6.68. ábra. 
Portális vénás fázisú CT felvételeken többbszörös, szabályta-
lan alakú multiplex májmetastasis, inhomogén kontraszthal-
mozású hypodenz gócok láthatók

a

B

6.69. ábra. 
a-b: Transversalis és sagittális síkú ultrahangfelvételek. a máj jobb lebenyében, jól határolt, karélyozott konturú, echodús szo-
lid képlet látható, amely a vena hepaticán benyomatot okoz. Típusos hemangioma ultrahangképe.
c-d: Egy másik beteg CT felvételén (c) foltos széli erősítést mutat a hemangiomás góc, majd a késői felvételen a „betelődik”, a 
lassú keringésű kis erekben megjelenik a kontrasztanyag (d)

a

B

C

d
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tet. Vékony pseudocapsula néha látható. az adeno-
ma szintén hypervascularizált, az erősítés mértékét 
a belső szerkezeti változások determinálják. a diffe-
renciáldiagnózis malignus tumoroktól nehezebb, 
mint FnH-nál.

Folyadéktartalmú gócos májfolyamatok 

az egyszerű (simplex) májcysták igen gyakoriak, 
ultrahangvizsgálattal könnyen és pontosan felis-
merhetők, további vizsgálatokra nincs szükség 
(6.74. ábra). Jelentőségük csupán annyi, hogy el kell 
különíteni egyéb májgócoktól. az elkülönítés néha 
CT-vel és Mr-rel nem könnyű főleg kis méretű elvál-
tozásoknál. a gyakoribb cisztózus képletek össze-
foglalása a 6.4. táblázatban található.

lattal vaszkularizált szolid képletként látható, de 
minden esetben kontrasztanyagos CT, Mr vagy UH 
indokolt a differenciáldiagnosztika miatt. 

az FnH többnyire hypodenz natív CT-n, artériás 
fázisban jellemzően erősítést mutat, mely centralisan 
kezdődik. a specifikusnak tartott centralis heg az esetek 
kb. 75%-ában látható, de előfordulhat malignus májtu-
morban is (fibrolamellaris HCC) (6.72. ábra, 6.73. ábra).

Mr-vizsgálattal a morfológiai kép hasonló, jelsze-
gény T1 felvételen és kissé jelgazdag T2 súlyozott 
képeken. a centralis heg jelgazdag az erek jelenléte 
miatt. FnH-ban a kolloid szcintigráfia alkalmazható, 
hiszen az FnH-ban lévő kuppfer-sejtek felveszik a 
jelzett izotópot, szemben más tumorokkal.

a májsejtadenoma általában nagyobb tumor-
ként látható (nagysága 3-4 cm felett), a gyakori nec-
rosis és vérzés inhomogénné teszi a belső szerkeze-

6.70. ábra. 
Máj-hemangioma Mr-képe. a máj mindkét lebenyében 
típusos kontraszthalmozást mutató gócok láthatók (a), 
amely T2 nagy jelintezitást mutatnak (b)

a

B

6.71. ábra. 
a-b: Ultrahangfelvételeken a máj jobb lebenyében nagy 
kiterjedésű echószegény szolid góc látható (b), célzott biop-
sziával vett szövetminta HCC-t igazolt. a vena portae jobb 
lebenyágában szolid szerkezetű tumorthrombus van.

artériás fázisú CT felvételen a máj jobb lebenyében multip-
lex hypervasularizált gócok vannak, szövettanilag igazolt a 
HCC-t (c)

a

B

C
6.72. ábra. 
a: a bal lebenyben körülírt echószegény szolid góc látható natív 2d ultrahangfelvételen. UH-kontrasztanyag iv. beadása után 
típusos halmozás artériás fázisban és centrális heg látható (b).
c-d: CT felvételek ugyanazon májgócról artériás és vénás fázisú felvételeken

a

B

C

d

6.73. ábra. 
FnH makroszkópos képe, májrezekció után. (Prof. schaff 
Zsuzsa felvétele)



A gasztrointesztinális rendszer képalkotó diagnosztikája    267266    A gasztrointesztinális rendszer képalkotó diagnosztikája

CT-vizsgálattal a májszövet denzitása natív fel-
vételeken, a szokásos 55-65 HU helyett, magasabb 
vagy alacsonyabb lesz. a parenchyma zsír és/vagy 
kötőszövet tartalmának növekedése csökkenti a 
denzitást, a gylocogen, a vas lerakódása növeli. 
Össze kell hasonlítanunk a máj és a lép denzitását a 
natív felvételeken.

Részleges és teljes zsírmáj 

a trigliceridek kóros felszaporodása okozza a hepa-
tocytákon belül. általában obesitas, krónikus alko-
holizmus, hyperalimentatio, hosszabb szteroidterá-
pia, krónikus pancreatitis, diabetes mellitus, 
Cushing-szindróma különböző kémiai károsító 
anyagok szerepelnek a betegek anamnesisében. 
daganatos betegek vizsgálata során gyakran látunk 
zsírmájat részben a nehezített táplálkozás, részben 
a kemoterápia hepatotoxicus hatása következté-
ben. a zsírinfiltratio érintheti az egész májat, de 
gyakrabban lehet focalis is az eltérő perfúziós viszo-
nyok következtében. azokon a területeken, melyek-
nek a portalis perfusiója csökkent, kevesebb zsír 
rakódik le, mint a vérrel jobban ellátott részeken. 
Vannak bizonyos régiók a májon belül, melyek 
gyakran érintettek a zsírinfiltratio által, pl. a bal 
lebeny 4. szegmentuma a ligamentum falciforme 
szomszédságában. a vena portaetól ventralisan 
fekvő terület, az epehólyag környezete ellenben 
sokszor megkímélt marad a zsírinfiltratiótól (6.77. 
ábra). Előfordulhat az is, hogy a zsírinfiltratio bár a 
máj nagy részét érinti, bizonyos területeket szaba-
don hagy, ekkor ezeket echószegény, körülírt képle-
tektől kell elkülönítenünk: ez a focal sparing.

a részleges zsírmáj focalis echódús térfoglaló 
folyamatokat utánozhat, ha csak bizonyos területe-
ket érint az egyébként ép májszövetben: focal 
deposition. Mindkét elváltozás diagnosztikus prob-
lémát jelenthet. nincsen tömeghatásuk, azaz nem 
deformálják a májkontúrt, nem dislocalják az ereket, 
területükön normális az érrajzolat, az esetek nagy 
részében tumoroktól e jelek alapján elkülöníthetők. 
Ismételt vizsgálatok során alakjuk, nagyságuk vál-
tozhat (a toxicus hatás megszűnése után a máj visz-
szanyerheti normális szerkezetét). a kérdéses ese-
tekben segítséget nyújthat a CT, bár a focalis zsírin-
filtratio a CT-vizsgálat során is utánozhat csökkent 
densitású térfoglaló folyamatokat, a megfelelően 
kivitelezett dinamikus vizsgálat informatív. Ma az 

Egyéb cisztózus májbetegségek közül az 
Echnococcus-cysta, és a gyulladásos májfolyama-
tok érdemelnek külön hangsúlyt a képalkotó diag-
nosztika végzése során. a tályog sohasem „víztisz-

ta” bennékű és CT-vel jellegzetes széli kontraszthal-
mozást szokott mutatni (6.75. ábra).

Diffúz májparenchyma betegségek 

a diffúz májbetegségek megváltoztathatják a máj-
parenchyma szerkezetét, homogenitását, érstruktú-
ráját, mindezekhez nagyság-, alak- és kontúreltérés 
is társulhat.

Ultrahangvizsgálattal a diffúz laesiónak számos 
felismerhető jele van (6.5. táblázat). a parenchmya 
fokozott reflektivitása azt jelenti, hogy a parenchy-
ma echók amplitúdója nagyobb lesz, a májszövet 
fokozott hangelnyelése (disztális gyengítés) miatt a 
szokásos erősítés mellett a transzducertől távolabb 
eső részek rosszul, vagy egyáltalán nem ábrázolód-
nak, a mélységi erősítés változtatása szükséges 
(6.76. ábra). diffúz májbetegségek esetén a lép vizs-
gálata elengedhetetlen, hiszen a jelentős részük 
splenomegaliával jár. Mindig keresnünk kell szabad 
hasi folyadékot is. nagy mennyiségű ascites zavar-
hatja a májszerkezet, a májkapu képleteinek vizsgá-
latát, ezért szükséges lehet részleges lebocsátása 
után a vizsgálat megismétlése. a diffúz májlaesió 
képét számos megbetegedés okozhatja, a leggya-
koribbak a zsírmáj, a cirrhosis, a krónikus hepatitis. 
Ezen kívül anyagcsere- és tárolási betegségek, 
keringési zavarok, cardialis decompensatio is diffúz 
májlaesió képét hozhatja létre. a disseminalt apró 
gócos metastasis is jelentkezhet diffúz májlaesió 
képében. lymphomák, leukaemiák diffúz infiltráci-
ója a máj reflektivitásának diffúz csökkenését okoz-
hatja.

6.4. táblázat. a máj folyadéktartalmú képleteinek 

differenciáldiagnózisa:

Elváltozások

simplex cysta

Polycystás májbetegség

Echinococcus cysta

Epeúti cysták-cystadenocarcinoma

Cystosus jellegű metastasis (melanoma, gastroinestinalis 
mucint termelő tumor)

abscessus

Biloma, hematoma

Caroli betegség  

Extrapancreatikus pseudocysta

6.74. ábra. 
a-b: az egyszerű májcysták nagyon gyakoriak, a máj jobb 
lebenyében, 10 mm-es, éles határú, echómentes kerek kép-
letek láthatók

a

B 6.75. ábra. 
kontrasztanyagos vénás fázisú CT felvétel, széli kontraszt-
halmozás látható a tályogfalnak megfelelően

6.5. táblázat. a diffúz májparenchyma betegség ultrahangjelei

A máj eltérései Kiegészitő jelek

diffúze fokozott reflektivitás („fényes máj”) splenomegalia

disztális hanggyengítés ascites

durva echórajzolat kollaterális vénák

Inhomogén májszerkezet Hepato-fugális irányú portális keringés

Tágabb centrális porta ágak, kevés perifériás érátmetszet („sivatag kép”)

6.76. ábra. 
a: a máj kisebb a normálisnál, egyenetlen kontúrú, a paren-
chyma fokozott reflektivitású, a máj körül nagy mennyiségű 
ascites van. az epehólyag fala vastagabb, benne epekő lát-
szik (b)

a

B
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átmérője megnő, és a doppler spektrum is változik, 
magasabb rI értékek mérhetők.

az ultrahanggal felismerhető fontosabb porto-
systemas collateralisokat a (6.78. ábra, 6.79. ábra) 
mutatjuk be. a kollaterális vénák kimutatása termé-
szetesen CT-vel és Mr-vizsgálattal is történhet, elő-
fordul, hogy a vérzést nem okozó varixokat egy hasi 
CT-vizsgálat fedez fel elsőként.

Portalis thrombosis 

a portalis rendszer thrombosisa nem túl ritka diag-
nosis, mióta ultrahang- és CT-vizsgálatokat végzünk. 
Érintheti a portalis rendszer kisebb szakaszait is, akár 
csak egyetlen májlebeny ágat, de teljesen elzáród-
hat a porta főtörzs és a lépvéna is. a thrombosis 
okozhat teljes elzáródást, de lehet részleges is, 

Mr-vizsgálat a legpontosabb a focalis és diffúz zsír-
máj kimutatásában és differenciáldiagnosztikájá-
ban.

Májcirrhosis 

a májcirrhosis nálunk népbetegség, leggyakoribb 
okai az alkoholos májkárosodás és a krónikus hepa-
titis. Fokozott reflexiót csak akkor mutat a cirrhosis, 
ha zsírosodással társul, egyedül a fibrosis nem ered-
ményezi. Előrehaladottabb formájához a durva 
echóstructura, inhomogenitás, a lobus caudatus, 
illetve a bal lebeny és hypertrophiája, az egyenet-
len májkontúr, a splenomegalia társul. a cirrhoticus 
betegekben a jobb lebeny mérete jelentősen csök-
kenhet és a lobus caudatus relatív megnagyobbo-
dása figyelhető meg.

a regeneratív gócok, melyek általában 5 mm-nél 
kisebbek, a májszerkezet inhomogenitását okozhat-
ják. a nagyobb gócok echószegény képlet formájá-
ban a hepatocellularis carcinomát utánozhatják. a 
cirrhoticus betegekben gyakrabban fejlődik ki 
hepatocellularis carcinoma. a cirrhotikus májban 
kialakuló HCC kimutatása jó technikával végzett, 
többfázisú CT-vel, vagy Mr-rel is nehéz feladat. 
Többnyire az artériás fázisú sorozat felvételein 
ismerhetők fel a daganatos gócok.

a cirrhoticus betegek jelentős részében portalis 
hypertensio (PHT) alakul ki. a felnőttkori PHT az ese-
tek kb. 80%-ában a sinusoidok szintjén, vagyis intra-
hepatikus okból keletkezik. a duplex ultrahang álta-
lában eldönthető, hogy a PHT oka pre-, intra- vagy 
posthepatikus (6.6. táblázat). a PHT hemodinamikai 
változásai igen összetettek, anatómiai és kevéssé 
ismert szabályozó mechanizmusok révén különbö-
ző klinikai és radiológiai tünetekhez vezethetnek. a 
beteg szempontjából igen lényeges gastro-oesop-
hagealis varixok hagyományos hasi ultrahanggal 
nehezen ítélhetők meg, a color doppler értékes 
kiegészítés. Ma a legpontosabban ezeket a varixo-
kat az endoscopos ultrahangvizsgálattal tehetjük 
láthatóvá. a nyomásviszonyok függvényében a 
portalis vénás áramlási irány megfordulhat, a máj 
felől a lép, ill. a shuntök felé halad: hepatofugalis 
keringés észlelhető. a kollaterálisok lokalizációja, 
kiterjedése, ill. az áramlási irányok az esetek egy 
részében jól detektálhatók color duplex techniká-
val. Ennek ismerete a kezelési tervet (sclerotizáció, 
TIPs, shunt műtét) befolyásolhatja. a portalis vér 
mennyiségének csökkenésével nő az artériás oldal-
ról beáramló vér térfogata. az arteria hepatica 

6.6. táblázat. a portalis hypertonia okai

PrEHEPaTIkUs beáramlás akadályozott spleno-portalis thrombosis, vena 
portae külső compressio

InTraHEPaTIkUs megnövekedett intra-hepatikus ellenállás krónikus májparenchyma betegsé-
gek

PosTHEPaTIkUs kiáramlás akadályozott Budd-Chiari-szindróma
Veno-occlusiv betegség

6.78. ábra. 
a megnövekedett portalis nyomás miatt a hasüregben, a 
retroperitoneumban és kismedencében kollaterális vénák 
nyílnak meg, hogy kompenzálják a vénás nyomásemelke-
dést. a rajzon a kcollaterálisok jellegzetes elhelyezkdését 
tüntettük fel

6.79. ábra. 
a-b: axiális és koronális síkú kontrasztos CT felvételeken 
kiterjedt vénás kollaterálisok láthatók a májkapuban, a retro-
peritoneumban, paracolikusan

a

B

6.77. ábra. 
a: sagittalis síkú ultrahangfelvételen, a májkapuban látható 
echószegény szolid terület jelzi az „ép” májállományt, focal 
sparing (részleges zsírmáj) képe.
b-c: natív CT felvételen foltos májszerkezet látható, a zsíro-
san átépült részek hypodenzek, kontrasztanyag adása után 
az „ép” májszövet magasabb denzitású lesz. Gócos eltérés 
nem látható (c)

B

a

C
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között nincsen összefüggés. a hangárnyékon kívül 
a kövek másik jellegzetessége a testhelyzet változá-
sára bekövetkező mozgás (“rolling stone sign”). Ez 
alapján különíthetőek el az epehólyagban megfi-
gyelhető másik leggyakoribb echodús képlettől, a 
polyptól. Ha a képlet a falhoz rögzített, és nincs 
mögötte árnyék, polypra gondolunk. nehézséget 
okozhat még a sludge-labdák (sűrű epéből álló 
kerek képlet) elkülönítése az olyan kövektől, melyek 
mögött nem látszik hangárnyék.

Mindig vizsgálni kell az epehólyagfal vastagsá-
gát és szerkezetét is. Előfordulhat, hogy a kő a fal-
hoz tapad, különösen gyakran látható ez a jelenség 
az adenomyomatosis esetén. a koleszterol tartalmú 
kövek a sűrű epében hangárnyékot nem adó echo-
dús képletekként mutatkozhatnak, ezek az úgyne-
vezett úszókövek.

a sűrű viszkózus epét, amely koleszterol kristá-
lyokat és calcium bilirubinát granulátumokat tartal-
maz, sludge-nak nevezzük. a sludge az epehólya-
gon belül finom, belső, elszórt echók formájában 
mutatkozik, mely mögött nem látunk hangárnyé-
kot. Parenterális táplálás esetén általában 6 hét 
múlva a betegekben kialakul a sludge. Hosszú távú 
nyomon követéssel megfigyelhető, hogy a slud-
ge-labdákból típusos hangárnyékot adó kövek 
jöhetnek létre. 

az acut cholecystitis, az esetek 90–95%-ában a 
köves epehólyagban alakul ki. az acut cholecystitis-
re jellemző echographiás Murphy-jel akkor pozitív, 
ha a transzducer óvatos nyomásával a legkifejezet-
tebb nyomásérzékenységet az epehólyag fölött 
találjuk. az epehólyag fali megvastagodása 
(nagyobb, mint 3 mm) az acut cholecystitises esetek 
45–100%-ában fordul elő, azonban számos egyéb 
betegség is okozhatja. Gyakran megfigyelhető a fali 
rétegezettség, mely echószegény és echódús sávok 
váltakozását jelenti. az echószegény réteg oedema 
és sejtes infiltráció, valamint vérzés következtében 
jön létre. a pericholecysticus folyadékgyülem az 
esetek egy negyedében fordul elő. leginkább az 
epehólyag és a máj között helyezkedik el. acut cho-
lecystitis gyanúja esetén az ultrahangvizsgálat az 
első képalkotó módszer. Ha az ultrahangvizsgálat 
során normális epehólyagot találunk, az acut gyulla-
dás kizárható (6.7. táblázat).

a chronicus cholecystitis ultrahang jellemzői az 
epekövek és az epehólyagfali megvastagodás. Ezek 
acut gyulladásban is megfigyelhetők, ezért a két 
betegség elkülönítése bizonyos esetekben nehéz-
séget okozhat (6.82. ábra).

ebben az esetben a diagnózis természetesen nehe-
zebb. lelassult portalis keringés (cirrhosisban gyako-
ri), fokozott alvadékonyság (haemotológiai kórké-
pek) és anatómiai predispozició is szerepet játszhat 
kialakulásában. leggyakrabban portalis hypertoniá-
ban, májtumorokban (HCC), pancreas daganatok-
ban, egyes hasi gyulladásokban láthatjuk. a friss 
thrombus lehet teljesen echómentes, ezért a hagyo-
mányos 2d ultrahangvizsgálattal nem ismerhető fel. 
a szervülő thrombus belső echókat tartalmaz, annak 
megítélése, hogy az elzáródás részleges vagy teljes, 
csak jó minőségű color doppler technikával lehet-
séges. Főleg gyermekkori portalis thrombosisokban 
találkozunk a portalis cavernomaval, amely a májka-
pukban kialakuló apró varixokból álló hálózat.

a portalis thrombosis felismerhető CT-vel és 
Mr-rel is, a megfelelő kontrasztozási technika és a 
felvételek időzítése ez esetben is nagy jelentőségű. 
a kontrasztanyaggal nem kellően elkeveredett por-

talis vér, porta thrombosis téves diagnózisát adhatja 
(6.80. ábra)

Az eperendszer radiológiai vizsgálata 

Az epekőbetegség 

az ultrahangvizsgálat a legérzékenyebb módszer 
az epekövek detektálásában, igen gyakori diagno-
sis. az epekő típusos szonográfiás képet mutat: 
mozgó echodenz képlet/ek mögöttes hangárnyék-
kal (6.81. ábra). leginkább a kő mérete van befolyás-
sal a hangárnyékra. a 2-3 mm nagyságú kövek 
mögött a hangárnyék bizonytalan. 3 mm-es, vagy 
annál nagyobb kövek mögött a hangárnyék jól fel-
ismerhető. a kisméretű kövek vizsgálatához érde-
mes nagyobb frekvenciájú vizsgálófejeket használ-
ni. általában a hangárnyék és a kő összetétele 

7. táblázat. az acut cholecystitis ultrahangjelei

Epekövesség

sludge (sűrű epe)

Megnagyobbodott epehólyag

Megvastagodott hólyagfal (> 3 mm)

Echómentes sáv az epehólyag falában

Folyadékgyülem az epehólyag körül

Echográfiás Murphy jel

Fokozott vaszkularizáció (color doppler)

6.80. ábra. 
a: axiális CT felvételen a mindkét májlebeny portális vénáit 
tumorthrombus tölti ki, a porta körüli vénás kollaterálisok-
ban látható kontraszttelődés. (b) Color doppler-vizsgálattal 
a portális vénákban nincs kimutatható keringés

a

B

6.81. ábra. 
a: Epekő (echodenz góc és széles hangárnyék) és sűrű epe 
(sludge) látható az epehólyagban.
b: az epehólyag ventralis falával összefüggő szolid képlet 
hangárnyék nélkül, epehólyag polypnak felel meg

a

B

6.82. ábra. 
a-b: krónikus epehólyaggyulladás, kis, vastagfalú epehó-
lyagban apró kövek, haránt és sagittális síkú felvételeken

a

B
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asfej, Vater-papilla), vagy a májkapu magasságá-
ban, vagy még proximalisabban?

3. Mi lehet az obstructio valószínű oka?

az ultrahangvizsgálat igen nagy pontossággal 
(90%) mutatja ki az intra- és extrahepatikus epeúti 
tágulatot. a közös epevezeték maximális átmérője 
7 mm lehet, a jobb arteria hepatica szintjében 
mérve. Mivel korai vagy részleges obstructiók ese-
tén az intrahepaticus epeúti tágulat később alakul 
ki, a vizsgálat a közös epevezeték dilatátiojának 
megítélésében érzékenyebb. az intrahepaticus 
epeúti tágulatok a portalis törzseket kísérő tubula-
ris képletek formájában mutatkoznak. az érképle-
tektől való elkülönítésben segítséget jelent a color 
doppler alkalmazása. Idős betegekben a közös 
epevezeték átmérője megnövekedhet, ilyenkor a 
10 mm-t tekintjük a felső határnak. Epeúti tágulatot 
láthatunk közvetlenül kőtávozás vagy hosszan 
fennálló majd megszűnő obstructio után is, amikor 
az epevezeték elasztikus rostjai sérülnek. az ultra-
hangvizsgálattal nagyobb biztonsággal lehet 
kimutatni az elzáródást okozó malignus betegsé-
geket (pancreas vagy epeúti tumorok), mint a 
benignus elváltozásokat (choledocholithiasis, epe-
úti szűkületek). 

az epeúti obstructio leggyakoribb oka a chole-
docholithiasis, az ultrahang szenzitivitása a kimuta-
tásban 75–80%. Minél nagyobb a choledochus 
átmérője a műtét előtti ultrahangvizsgálat során, 
annál valószínűbb, hogy követ tartalmaz. azonban 
normális tágasságú choledochusban is lehet kő. az 
epeúti kövek leggyakrabban a köves epehólyagból 
kerülnek az epevezetékbe, de előfordulhat az is, 
hogy elsődlegesen ott képződnek a biliaris stasis 
következtében. az ultrahangvizsgálat során a kövek 
echodenz képletek formájában ábrázolódnak, 
mögöttük általában van hangárnyék, azonban ezt 
kb. 20%-ban nem tudjuk kimutatni. a kövek nagy 
része a choledochus distalis részében helyezkedik 
el. Ennek az epeúti szakasznak az ábrázolása sok-
szor nehéz a duodenumban lévő zavaró gázárnyé-
kok miatt, ezért különböző manőverekre van szük-
ség, hogy láthatóvá tegyük. a leggyakoribb diag-
nosztikai problémát az epeutakban elhelyezkedő 
levegő okozza, ez CT-vel könnyen felismerhető. a 
pancreasfejben vagy az arteria hepatica falában 
lévő meszesedés szintén utánozhatja az epeúti 
köveket. a viszonylag ritka epeuti malignus dagana-
tokról a fentiekben már szó esett, a diagnózis sem 
UH-gal, sem CT-vel nem könnyű. 

a distalis epeúti obstructionak oka lehet az epe-
utak külső kompressziója is: a Vater-papilla daganat, 
szűkülete, a pancreas betegsége számításba jön. a 
distalis epeúti kövek gyakran biliaris pancreatitis 
kialakulását okozzák. Ezekben az esetekben a bilia-
ris obstructio részben a kő, részben azonban az 
oedemás pancreas-fej kompressziós hatásának 
következtében jön létre. sokszor alakul ki biliaris 
obstructio a krónikus pancreatitis szövődménye-
ként. Ultrahangvizsgálattal mind az acut, mind a 
krónikus pancreatitis, valamint a pancreas térfoglaló 
folyamatok kimutathatók lehetnek.

a periampullaris carcinoma olyan kis méretű 
tumor, mely kiindulhat a pancreasfejből, a duode-
numból, a papillából, vagy a distalis epeútból. E 
különböző típusú daganatokat nagyon nehéz elkü-
löníteni egymástól, különösen korai stádiumban. 
kiterjedésük megítélésében nagyon hasznosak az 
endoscopos ultrahangmódszerek.

a bevezető részben említett további módsze-
rek, az MrCP, ErC, PTC részben az elkülönítő diag-
nosztikában, részben a terápiás megoldás kivitele-
zésében segítenek (ld. 6.77. ábra).

A pancreas radiológiai vizsgálata 

Pancreatitis és szövődményei 

az acut pancreatitis, a klinikai és laboratóriumi jelek 
alapján általában felismerhető, radiológiai vizsgála-
tokra nincs szükség. Ha mégis vizsgálnunk kell, 
oedemas, duzzadt pancreast látunk, UH-gal echó-
szegény szerkezet, CT-vel, csökkent denzitás figyel-
hető meg. nem ritka az epeutak és a pancreasveze-
ték különböző mértékű tágulata, valamint a szabad 
hasi folyadékgyülem. Utóbbi jellemzően a beteg 
háton fekvő helyzetében, a máj jobb lebeny és a 
jobb vese között (fossa hepato-renalisban) helyez-
kedik el. Többnyire az acut pancreatitis szövődmé-
nyeit keressük, a pancreas körüli folyadékgyüleme-
ket, pseudocystákat, pseudo-aneurysmákat, tályo-
gokat (6.84. ábra, 6.85. ábra). a pancreatitis gyakran 
okoz bélműködési zavarokat, a bélparalysis miatt az 
UH-vizsgálat pontossága korlátozott lehet, ezért 
ilyenkor a CT végzése indokolt. a letokolt, peripanc-
reatikus folyadékok ultrahangvizsgálattal általában 
kimutathatók, és ellenőrzésük is megoldható.

a krónikus hasnyálmirigygyulladás diagnosztiká-
ja előrehaladott formájában egyetlen módszerrel 
sem nehéz: inhomogén szerkezetű pancreasállo-

az ultrahangvizsgálat jelentős szerepet játszik a 
hyperplasticus cholecystosisok kimutatásában. a 
cholesterolosis a lamina propriában felszaporodó 
cholesterolészterek következtében jön létre. apró 
sárga kiemelkedések keletkeznek a mucosa felszí-
nén. a cholesterolosis lehet diffúz, melyet csupán 
finom felszínű irregularitás jellemez, mely az ultra-
hangvizsgálat során nem mutatható ki. Ismeretes a 
polypoid forma is. a cholesterolpolypok hozzák 
létre leggyakrabban a kis intraluminalis solid képle-
teket. lehetnek szoliterek, de gyakrabban multiple-
xek. a cholesterolpolypok legtöbbször kisebbek, 
mint 5 mm, nagyon ritkán haladják meg az 1 cm-es 
nagyságot. az ultrahangvizsgálat során falhoz tapa-
dó, mozgásjelenségeket nem mutató echódús 
solid képlet formájában mutatkoznak. Mögöttük 
hangárnyék nem látszik. a falhoz kötöttség és a 
hangárnyék hiánya a két fő jellemző, mely alapján a 
kövektől elkülöníthetők.

az adenomyomatosisban az epehólyagfal 
aschoff-rokitansky-féle járatai benyomulnak a 
muscularis rétegbe. a mucosa hyperplasiás és a 
muscularis réteg is megvastagodik. az ultrahang-
vizsgálatkor diffúz vagy segmentalis fali megvasta-
godás formájában látszik. Ha az aschoff-rokitansky-
sinusok megfelelő nagyságot elérnek és epével 
kitöltöttek, echómentes cisztózus területekként 
ábrázolódnak a megvastagodott falon belül. 
Többször apró echogen gócok figyelhetők meg a 
sinusokon belül, melyek kis cholesterolkristályok, 
vagy apró cholesterolkövek lerakódása következté-
ben jönnek létre.

Ha az epehólyag falában kiterjedt meszesedést 
látunk, az úgynevezett porcelán epehólyaggal 
állunk szemben, mely a chronicus cholecystitis ritka 
megjelenési formája. az esetek nagy részében kő is 
kimutatható. 

a malignus epehólyagtumorok 67–98 százaléka 
epeköves epehólyagban alakulnak ki. szolid képle-
tet látunk az epehólyagágyban, amelyen belül 
kőreflexet tudunk kimutatni, ez bizonyítja az epe-
hólyag kiindulást. a carcinoma okozta diffúz fali 
megvastagodást el kell különíteni az egyéb okok 
által létrehozott fali eltérésektől. Malignus folyamat 
gyanúja esetén nagyon fontos, hogy vizsgáljuk a 
máj-inváziót, a nyirokcsomó metastasisokat és az 
epeúti tágulatot.

a pontos preoperatív staging miatt szükséges a 
CT-vizsgálat elvégzése, természetesen megfelelő 
kontrasztozási technikával, spirál CT-vel.

a cholangiocarcinoma ritka tumorféleség, mely 
mind az intrahepaticus, mind az extrahepatikus 

epeutakból kiindulhat. leggyakrabban a proximáli-
san kialakuló epeúti tágulat hívja fel a figyelmet az 
elváltozásra (6.83. ábra). Magát a tumoros masszát 
mind ultrahanggal, mind CT-vel nehéz lehet kimu-
tatni. a daganatok kb. fele a hepaticus villában fog-
lal helyet, ezek neve klatskin-tumor, ilyenkor a 
tumortól proximálisan epeúti tágulatot látunk, míg 
a choledochus normális tágasságú. a cholangiocar-
cinomák csupán 10–15%-a reszekábilis a környező 
májszövet és az erek gyors inváziója miatt, valamint 
a nyirokcsomó-érintettség, peritonealis és távoli 
metasztásisok gyors kialakulása következtében.

Az icterus diagnosztikája: epeúti obstructiók 

az icterus differenciáldiagnosztikájában a képalko-
tó módszereknek kiemelkedő szerepe van. 
amennyiben a klinikai és laboratóriumi jelek alap-
ján az epeelfolyás akadályozottsága tételezhető fel, 
ultrahangvizsgálat az első szükséges lépés és ennek 
eredménytől függően CT-vizsgálat következik.
Három fő kérdésre kell a vizsgálatok során választ 
adni:
1. Van-e epeúti elzáródás, látható-e az intra- és ext-

rahepaticus epeutak tágulata?
2. Ha van epeúti elzáródás, hol van ennek a valószí-

nű magassága? a Vater-papilla szintjén (pancre-

6.83. ábra. 
a tágult ductus hepato-choledocus alsó szakaszán látható a 
tágulatot okozó Vater-papilla tumor látható. MrCP felvétel
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tae, vena cava inferior, arteria és vena mesenterica 
superior) érintettek-e. Erre a kérdésre a megfelelően 
végrehajtott hasi CT és CT-angiographia adhatja 
meg a választ. a többszeletes CT, többfázisú felvé-
telekkel eldöntheti az operábilitás kérdését. Mind 
artériás, mind portalis vénás fázisban is kell felvéte-
leket készíteni.

a pancreas hormontermelő daganatai ritkák és 
többnyire kis átmérőjűek. segíthet viszont az a tény, 
hogy általában hypervascularizáltak. Insulinoma 
gyanúja esetén, főleg ha ezt a laboratóriumi vizsgá-
latok is kellően alátámasztják, a vékonyrétegű, arté-

riás fázisú helikális CT-vizsgálat az elsődleges eljárás. 
az Mr-vizsgálat is alkalmas lehet a diagnózisra. a 
többszörös daganatok miatt célszerű intraoperatív 
ultrahangvizsgálat igénybe vétele is.

A lépbetegségek radiológiai 
diagnosztikája 
Célzott lépvizsgálatot ritkán végzünk, azonban 
minden hasi UH- vagy CT-vizsgálat része a lép 
nagyságának és szerkezetének elemzése is.

mány, Wirsung-vezeték tágulat, deformitas, panc-
reaskövesség jelei (6.86. ábra). az enyhébb, a panc-
reas egy részére lokalizált formák korrekt diagnózisa 
már komoly gondot okozhat, a daganattól történő 
differenciálás nagyon nehéz.

Pancreasdaganatok 

a pancreasrák rendkívűl alattomosan kialakuló 
betegség, sokáig tünetmentes maradhat. a radioló-
giai felismerést az a tény könnyíti, hogy az esetek 
nagyobb részében a carcinoma a pancreasfejben 
található, a szervet deformálja, a környezetet infilt-
rálja (6.87. ábra). lényegesen szempont a műtét 
során, hogy a daganat körüli érképletek (vena por-

6.84. ábra. 
a-b: axiális kontrasztos CT felvételeken acut pancreatitis, 
nekrotizált pancreasállomány és kiterjedt folyadékgyülem 
látható

a

B

6.85. ábra. 
a-b: axiális és koronális CT felvételeken recidív pancreatitis 
után kialakuló pseudocysta látható a gyomor mögött, a máj 
alatt

a

B

6.86. ábra. 
a nagyított felvételen egyenetlenül tágult pancreasvezeték 
és meszesedés jelei (pancreaskövesség) figyelhető meg

6.87. ábra. 
a: axiális kontrasztanyagos CT felvételeken, pancreasfej 
tumor látható, centrumában epeúti stenttel, (b) tágult panc-
reasvezeték a pancreastestben és farokban

a

B

6.88. ábra. 
koronális síkú felvételen a lép hílusi vastagsága nagyobb, 
mint 4 cm

6.89. ábra. 
az UH-felvételen többszörös echószegény szolid gócok a 
lépállományban malignus lymphoma következtében. a 
rekesz felett, bal oldalon pleurális folyadék látható
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a lép nagyságát a léphílus vastagságának méré-
sével szoktuk megadni, felnőttekben 4 cm feletti 
érték splenomegaliat jelez. Természetesen figye-
lembe kell venni a lép alakját és cranio-caudalis 
átmérőjét is a nagyság megítélésekor (6.88. ábra).

Gyakori melléklelet a járulékos lép, mind UH-gal, 
mind CT-vel a lép környékén, többnyire a hílus 
közelében a lép szerkezetét és kontraszterősítését 
mutató kerek képletet/ket látunk. szintén viszony-
lag gyakoriak a jóindulatú fokális lép elváltozások, a 
granulomák, a kis haemangiomák, ritkábban a cys-
ták (6.89. ábra).

a malignus daganatok leggyakrabban másodla-
gosan érintik a lépet, metastasisok alakulnak ki 
(lymphoma, melanoma) vagy a környező retroperi-
tonealis tumorok ráterjednek a lépre (bal vese 
hypernephroma, mellkékvese tumor, neuroblasto-
ma). a traumás eltérésekről az alábbiakban lesz szó.

A máj, a pancreas, a lép sérüléseinek 
vizsgálata 

a közlekedési balesetek gyakran okoznak tompa 
hasi sérüléseket és ennek kapcsán a parenchymás 
hasi szervek sérülését is. Felismerésük a klinikai vizs-
gálat során nehéz és a laboratóriumi jelek (anemi-
zálódás, enzimváltozások) csak bizonyos idő után 
jelentkeznek. Ma általában az elsődleges vizsgáló-
módszer az ultrahangvizsgálat. kis mennyiségű sza-
bad hasi folyadékgyülem (vér) kimutatható a máj és 
a lép körül, illetve a douglas-üregben. a parenchy-
ma sérülések kimutatásában a natív ultrahangvizs-
gálat kevésbé érzékeny, mint a kontrasztanyagos 
CT, ezért sokan javasolják, hogy megalapozott klini-
kai gyanú esetén, célszerű elvégezni a hasi/kisme-
dencei CT-t .

a beteg általános állapota, keringési statusa 
befolyásolja, hogy milyen kontrasztozási technikát 
alkalmazzunk, ez alapvetően meghatározza a kimu-
tatható sérüléseket a májban, lépben és a pancreas-
ban. a súlyosabb hasi trauma bélparalysist okoz, a 
belek fokozott gáz- és folyadéktartalma korlátozza 
az UH-vizsgálat értékét a pancreas (és a retroperito-
neum) sérülések esetén. a levezetett gyomor-szon-
dán keresztül felszívódó oralis kontrasztanyag segít-
heti a pancreas sérülések elemzését.

a lumbalis gerinc, az alsó bordák törései foko-
zott kockázatot jelentenek a parenchymás hasi 
szervek sérülésének kialakulására, a CT elvégzése 
többnyire indokolt lehet, még negatív ultrahang-
vizsgálat esetén is. Mind a felnőtt-, mind gyermek-
kori máj és lépsérüléseket ma lehetőleg konzervatí-
ve kezelik – ez fokozott felelősséget ró az ellenőrző 
UH/CT-vizsgálatot végző radiológusokra.
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Hypothalamus-hypophyis rendszer 
Az emberi szervezet növekedése, fejlődése, a repro-
duktív működés és a homeosztázis az egymással 
szoros kapcsolatban álló endokrin rendszer és az 
idegrendszer irányítása alatt áll. A hypothalamo-hy-
pophysealis rendszer a különböző endokrin célszer-
vek központi szabályozójaként a külvilágból és a 
szervezetből érkező hatásokra reagálva alakítja a 
szervezet hormonális működését. A hypothalamus-
ban futnak össze a központi idegrendszer közvetí-
tette külső és belső hatások (hőmérséklet, fény, a 
magasabb idegrendszeri működést tükröző érzel-
mek), itt hatnak negatív visszacsatolás révén a vér-
ben lévő, belsőelválasztású mirigyek termelte hor-
monok. A hypothalamus szabályozó szerepét az 
adenohypophysis sejtjeire ható serkentő és gátló 
hormonok termelésével fejti ki. Ezek az általában kis 
méretű fehérjék a vérrel, a speciális portális érrend-
szer útján közvetlenül érhetik el a hypophysis elülső 
lebenyét. A hypophysis hátsó lebenye, a neurohy-
pophysis csak raktározza a hypothalamus magcso-
portjaiban termelődő vasopresszint és oxitocint, 
majd megfelelő inger hatására a vérbe juttatja.

Hypophysis

Anatómia
Az agyalapon lévő mélyedésben, az ékcsont sella 
turcicajaban helyezkedik el, tömege kb. 0,6 gramm. 
A sellát felülről a durakettőzetből kialakult diaph-
ragma sellae határolja, ennek nyílásán húzódik 
keresztül a hypophysisnyél, összekötve a hypophy-
sist a hypothalamussal. A sellát elölről a sinus sphe-
noidalis keskeny hátsó csontos fala határolja, kétol-
dalról pedig az agy durális vénás sinusaihoz tartozó 
sinus cavernosus. Ebben a sinusban a hypophysis-
hez közel fut az arteria carotis interna, lateralisan 
pedig a III., IV. agyideg és az V. agyideg két ága. A 
sella felett helyezkedik el a suprasellaris cysterna és 
a látópálya részeként a nervus opticusok, a chiasma 
opticum és a tractus opticusok.

A hypophysis két részből áll, elülső háromne-
gyedét alkotja az elülső lebeny, vagy adenohypohy-
sis, hátsó egyharmadát a hátsó lebeny, vagy neuro-
hypophysis. Emberben a középső lebeny csökevé-
nyes, esetenként kis cysták alakulhatnak ki a helyén. 
A mirigyállomány vastagsága 3-8 mm, függ az élet-
kortól, pubertás és terhesség idején a 10 mm-t is 
elérheti. Felső kontúrja vízszintes vagy konkáv. 

Vérellátását az arteria carotis internából eredő 
felső és alsó hypophysealis arteriákból kapja, nagy-
részt speciális portális ereken keresztül. A hypophy-
sisnyél és a hypothalamus találkozásánál preacapil-
laris arteriolákból álló fonat alakul ki, mely az agyál-
lományban kapillárisokra oszlik. Ebben a régióban a 
hypothalamusból jövő idegvégződéseken keresz-
tül a serkentő és gátló hormonok a vérbe kerülnek, 
a kapillárisokból összeszedődő portális vénák az 
adenohypophysis területén újra szétoszlanak sinu-
soid kapillárisokra, így a hypothalamus szabályozó 
hormonjai közvetlenül érhetik el az adenohypohy-
sis célsejtjeit. A hypohysist elhagyó vér többszörös 
kapcsolaton keresztül a kétoldali sinus cavernosus-
ba kerül.

A hypohysist érintő betegségek az endokrin 
működést megváltoztatva okozzák az első tünete-
ket. Ezek lehetnek a a károsodás miatt létrejött hor-
monhiányos állapotok, vagy egyes hormonok túl-
termelése miatt kialakuló kórképek. Daganatok ese-
tében az idő múlásával a hormonálisan inaktív 
daganatokhoz hasonlóan ehhez a környező struk-
túrák kompressziója, károsodása (látótérkiesés, 
szemmozgás zavarok, hypophysiselégtelenség, dia-
betes insipidus), intracranialis nyomásfokozódás, 
fejfájás társul.

Képalkotó módszerek

Hagyományos röntgenfelvétel

A hagyományos kétirányú röntgenfelvételen a 
csontos sella alakja, nagysága ábrázolható. A hypop-
hysis betegségei nem minden esetben és általában 
későn érintik a környező csontokat, a normál sella 

7. Az endokrin rendszer képalkotó vizsgálata
Dr. TóTh Gábor
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vel kapcsolatba kerül. A liquor pulzáló hatása a 
hypophysis mirigyállományát elvékonyítja, a sellát 
kitágítja. Az infundibulum a dorsum sellae felé disz-
lokált, de a középvonalban van. Fejfájás, extrém 
esetben a sinus sphenoidális felől liquorcsorgás ala-
kulhat ki. Az esetek egy részében különböző fokú 
hormonális elégtelenség jöhet létre a mirigyállo-
mány kompressziója következtében (7.2. ábra).

Az arachnoidealis cysta jelintenzitása az 
Mr-felvételeken a liquoréval megegyező, elkülöní-
tésükben a sella képleteinek aszimmetrikus helyze-
te segíthet (7.3. ábra). 

Rathke-tasak cysta. A craniopharingealis veze-
ték maradványából képződő maximálisan 20 
mm-es cysta, melynek tartalma savós, nyálkás folya-
dék. Intra- és/vagy suprasellaris elhelyezkedésű. 
CT-vizsgálattal többnyire hyperdens, fala a kont-

képe is változatos, így a diagnosztikában szerepe 
visszaszorult. Más okból készített felvételen azon-
ban felfigyelhetünk a sella tágulatára, deformitásá-
ra, a dorsum sellae elvékonyodására, kóros mesze-
sedésekre.

CT-vizsgálat

CT-vizsgálattal direkt coronalis síkban, 2 mm-es, 
nagy felbontású szeletekkel ábrázolható a hypop-
hysis. A másodlagos csontos érintettség pontos 
megítélésére alkalmas. Iv. kontrasztanyag adása az 
elváltozások kimutatását segítheti. A környező 
csontokból eredő műtermékek és a kisebb lágy-
részfelbontás miatt az Mr-vizsgálat elterjedésével 
ritkán alkalmazzuk (7.1. ábra). 

MR vizsgálat

A hypophysis és a környező struktúrák elsődleges 
vizsgáló eljárása az Mr-vizsgálat. Viszonylag kis 
területen belül jelentősen eltérő mágneses tulaj-
donságú anyagok találhatók ebben a régióban 
(csont, levegő, szövetek), a susceptibilitási műter-
mékek minimalizálására a hagyományos spin echo 
szekvenciákat használjuk. A kis elváltozások kimuta-
tása vékony szeleteteket, viszonylag kis vizsgálati 
mezőt és jó jel-zaj viszonyt igényel, amit csak kellő-
en hosszú (4-5 perc) mérési idő biztosít. rutinszerűen 
T1 súlyozott sagittalis és coronalis szeleteket (szelet-
vastagság: 3 mm, vizsgálati mező: 160-200 mm, 
képmatrix: 256x256, ismétlések száma: 3-4) készí-
tünk iv. kontrasztanyag adása előtt és után. Szükség 
lehet a kontrasztanyag adása után 1-2 percig dina-
mikus felvételek készítésére, amivel egyes elváltozá-
sok esetében az érzékenységet növelhetjük. A coro-
nalis vagy sagittalis T2 súlyozott felvételek cysták 
igazolásában, az elváltozások belső szerkezetének 
megítélésében segítenek. 

Az adenohypophysis jelintenzitása a T1 és T2 
súlyozott felvételeken az agyállományhoz hasonló, 
a neurohypophysis a T1 súlyozott képeken magas 
jelintenzitású. Ennek legvalószínűbb magyarázata, 
hogy az itt raktározott hormonok transzportfehér-
jékkel alkotott komplexei okozzák a T1 relaxációs 
idő rövidülését. Ez a világos folt jól használható a 
hátsó lebeny lokalizálására.

Congenitalis kórképek

Cysták

Lehetnek arachnoidealis vagy epithelialis eredetűek 
is. Elsősorban a rathke-tasak-cysta és a colloid cysta 
fordul elő. ritkán lehet dermoid, epidermoid vagy 
cysticercus cysta. Folyadéktartalmuk miatt 
CT-vizsgálattal hypodensek, Mr-felvételeken a T1 
súlyozott képeken csökkent jelintenzitásúak, a T2 
súlyozott felvételeken magas jelintenzitásúak.

Intrasellaris cysták és empty sella

Empty sella. Az empty (üres) sellának megfelelő 
kép úgy jön létre, hogy a diaphragma sellae nyílá-
sán keresztül a suprasellaris liquortér a sella üregé- 

7.1. ábra. 
Normál hypophysis natív és iv. kontrasztanyagos CT-fel-
vételen

 

 
7.2. ábra. 
Empty sella Mr-képe

 

 

7.3. ábra. 
Arachnoidealis cysta a sellában
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növekedési hormon meghatározás eredményeire is 
szükség van. A daganat sebészi eltávolítása a hosz-
szútávú megoldás.

Az ACTh termelő microadenoma az esetek 8–10 
százalékában van jelen. általában kis méret (2-3 
mm) mellett kialakul a jellegzetes tünetcsoport, a 
mellékvesekéreg szteroidhormonjainak túltermelé-
sével járó Cushing-betegség (elhízás, holdvilág arc, 
striák, hipertonia, a reprodulciós funkciók zavara). 
Kétoldali mellékvese-eltávolítás után mellékveseké-
reg-hormonok hiánya miatt a hypothalamus foko-
zott serkentőhormon termelése miatt alakulhat ki a 
hypophysis ACTh termelő sejtjeiből adenoma 
(Nelson-szindróma). ACTh termelő microadenoma 
transsphenoidális sebészi eltávolítása jelenti az 
érdemi kezelést. Paraneoplasztikus tünetként egyes 
daganatok is termelhetnek növekedési hormont és 
ACTh-t (kissejtes tüdőrák, vesedaganat, carcinoid).

A TSh és Lh/Gnrh temelő microadenomák rit-
kák (1–2%). Előbbiek pajzsmirigy-túlműködést, thy-
reotoxicosist, utóbbiak menstruációs zavarokat, fér-
fiakban hypogonadizmust és libidócsökkenést 
okozhatnak.

bár a CT-vizsgálattal hasonló eredményekről 
számoltak be, napjainkra a microadenomák elsőd-
leges képalkotó diagnosztikus módszerévé az 
Mr-vizsgálat vált. A hypophysis legjobban coronalis 
síkban ábrázolható, a sagittalis síkban a középvona-
li struktúrák láthatók.

A microadenomák jelentős része már a natív T1 
súlyozott felvételeken kimutatható alacsonyabb 
jelintenzitású területként. Az adenomák vérellátása 
a hypophysis többi részéhez képest eltérő, gyakori 
a direct arteriás ellátás valamelyik hypophysealis 
arteria felől. Kontrasztanyag adása után a korai fel-
vételeken általában a mirigyállományhoz képest 
kevésbé halmoznak, és ha a késői felvételeken nem 
is különíthető el a kóros részlet, a korai fázisban az 
adenoma kevésbé halmozó területként mutatkoz-
hat. Az esetek 10 százalékában az adenoma és a 
mirigyállomány közötti jelintenzitás különbség a 
beadást követő 50–90 másodpercben áll fenn, 
ilyenkor csak dinamikus vizsgálattal mutatható ki. 

A T2 súlyozott felvételekkel környezetüknél ala-
csonyabb és magasabb jelintenzitásúak is lehetnek, 
az esetek kis részében csak így ábrázolhatók.

Fontosak a microadenomák térfoglaló hatásából 
következő másodlagos jelek:
·	A mirigyállomány lokálisan kiszélesedik, 
·	convex kontúrú lesz, 
·	a hypophysisnyél az ellenoldal felé deviál, 
·	esetleg a sellafenék kiboltosul.

A microadenomát utánzó műtermékek közül a 
coronalis síkban jelentkezik a sinus sphenoidalist 
kettéosztó csontléc és a sellafenék találkozása felett 
a mirigyállományban megfigyelhető alacsonyabb 
jelintenzitású terület, ami susceptibilitási artefact. 
Sagittalis síkban ha az arteria carotis interna jelsze-
gény belső széle és a hypophysis lateralis széle egy 
szeletbe kerül, akkor parcialis volumen hatás követ-
keztében léphet fel microadenomára hasonlító 
eltérés.

A hormontermelő sejtek lokalizációját követve a 
prolaktinomák és a növekedési hormont termelő 
microadenomák általában a hypophysis laterális 
részében, az ACTh-t és TSh-t termelők centrálisan 
találhatók. Az Lh/Gnrh-t termelő microadenomák-
nál nem mutatható ki ilyen megoszlás (7.5. ábra).

A legnagyobb diagnosztikus kihívást az ACTh 
termelő mikroadenomák jelentik, mert általában kis 
méretűek és a sebészi kezeléshez pontos lokalizálás 
szükséges. Amennyiben Mr-vizsgálattal ez nem 
lehetséges a legtöbbször a 3 mm-nél kisebb méret 
miatt, akkor invazív módszerhez, a kétoldali sinus 
petrosus horizontális szakaszának katéterezéséhez 
folyamodhatunk. A szelektíven levett vérmintákból 
meghatározva az ACTh szintet a microadenoma 
diagnózisa csaknem teljes biztonsággal felállítható. 
Kisebb microadenomáknál az oldaliság is megad-
ható, nagyobbak (4-5 mm) esetében téves ered-
ményt adhat. Ilyenkor azonban az Mr-vizsgálattal 
már nagyobb az esély a microadenoma kimutatá-
sára és lokalizálására.

Nagyobb microadenomákban cysták, bevérzé-
sek alakulhatnak ki spontán vagy gyógyszeres keze-
lés hatására. A cysták a T1 súlyozott felvételeken 
alacsony, a T2 súlyozott képeken homogén magas 
jelintenzitásúak, körülírtak, halmozást nem mutat-
nak. A bevérzésekben keletkező methemoglobin a 
T1 súlyozott képeken magas jellel látható.

A direkt coronalis síkban készült CT-vizsgálattal 
natívan a microadenoma környezetétől nem külö-
nül el, de láthatók lehetnek a térfoglaló hatásból 
következő indirekt jelek. Kontrasztanyag adása után 
kevésbé halmozva hypodens területként tűnik elő. 
A sella csontos részei pontosabban megítélhetők, 
de ennek klinikai értéke csekély.

Macroadenoma

hormont nem termelő macroadenomákra véletle-
nül derülhet fény, hosszú ideig növekedve későn 

rasztanyagot halmozhatja. Mr-felvételeken a jelin-
tenzitás nem jellemző, T1 és T2 súlyozott felvétele-
ken is magas jelet adhat mucoid tartalmánál fogva. 
A hypophysist, az infundibulumot, suprasellaris ter-
jedésnél a chiasmat dislokálhatják (7.4. ábra). 

Tumoros kórfolyamatok

A hypophysisből kiinduló daganatok az összes int-
racraniális daganat 10%-át teszik ki. 75 százalékuk 
hormontermelő, ezért már korán tüneteket okoz-
nak, a képalkotó diagnosztikának is kis méret mel-
lett kell kimutatnia őket. 25 százalékuk hormonáli-
san inaktív, ezek általában nagyobbra nőnek, komp-
ressziós tüneteket okozva. Méret szerint a 10 
mm-nél kisebbek a microadenomák, az ennél 
nagyobbak a macroadenomák. 

Microadenoma

A microadenomák közül a leggyakoribb (30%) a 
prolaktint termelő prolaktinoma. Az adenoma sejt-
vonal adenomává növekedésében jelentős szerepe 
van a hypothalamus felől érkező gátló hatás (dopa-
min) csökkenésének. Klinikailag jellemzi az emelke-
dett vér prolaktin szint miatt nőkben kialakuló 
galactorrhea, amenorrhea és infertitlitás, férfiakban 
libidocsökkenés, impotencia és infertilitás. 100 ng/
ml prolaktin szint felett indokolt a képalkotó vizsgá-
lat. Dopaminhoz hasonló hatású gyógyszerekkel a 
prolaktintermelés leállítható, legtöbbször az adeno-
ma mérete is csökken, necrosis is bekövetkezhet. 
Férfiakban gyakoribbak a prolaktintermelő macroa-
denomák, mert a klinikai tünetek enyhébbek, hosz-
szabb idő telhet el a diagnózisig. A felfedezéskor a 
daganat már környezetére terjedhet (sinus sphe-
noidalis, sinus cavernosus, suprasellaris cysterna), 
akár kompressziós panaszokat (hypophysiselégte-
lenség, látótérkiesés) is okozhat. Fontos megemlíte-
ni, hogy a vér prolaktinszintjének emelkedését szá-
mos egyéb hatás is okozhatja.

Legtöbb esetben az acromegaliát okozó növe-
kedési hormon túltermelés mögött hypophysisda-
ganatot találunk, melyek az adenomák 10–20 száza-
lékát teszik ki. A betegségre gyermekkorban az óri-
ásnövés, felnőttkorban a test csúcsi részeinek arány-
talan növekedése a jellemző. A biztos diagnózishoz 
a képalkotó módszerek mellett a hormonmeghatá-
rozások (növekedési hormon, IGF-1), valamint a 
funkcionális vizsgálatok, például a glükózterheléses  

7.4. ábra. 
rathke-tasak cysta iv. kontrasztanyagos T1 súlyozott sagitta-
lis és coronalis, valamint T2 súlyozott axiális Mr-képen
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csökkent, a T2 súlyozott Mr-képeken fokozott jelin-
tenzitású, a kontrasztanyagot általában intenzíven 
halmozza. Cysták, meszesedések kialakulása nem 
jellemző.

Térfoglaló jellegű egyéb kórformák

A hypothalamust, az infundibulumot vagy a hypop-
hysist érintő traumák a normális működés károso-

adnak tünetet. A hypophysis többi részét kompri-
málva hormonhiányos állapotokat okozhatnak, 
nagyobb méret esetén fejfájás, látótérkiesés, eset-
leg liquoráramlási zavar lehet az első tünet.

CT- és Mr-vizsgálattal is jól ábrázolódnak, előbbi 
a csontos eltérések kimutatására, utóbbi az erekhez, 
idegekhez való viszony tisztázására alkalmas. 
Legtöbbször homogén szerkezetűek, mérsékelt 
halmozást mutatnak, de a nagyobbakban gyakori-
ak a necroticus területek is. A kezelés műtéti, a 
transsphenoidalis vagy transcranialis behatolás ter-
vezéséhez ismerni kell a supra-, para- és retrosellaris 
terjedés mértékét, a chiasmahoz, sinus sphenoida-
lishoz, sinus cavernosushoz, artéria carotis interná-
hoz való viszonyt. Ezek a daganatok intrasellarisan 
kiindulva a sellát kitágítják. A nagyméretű daganat 
mellett a dislokált, komprimált normál agyalapi 
mirigy sokszor nehezen megtalálható, a T1 súlyo-
zott képeken segíthet a magas jelintenzitású neuro-
hypophysis (7.6. ábra).

Micro- és macroadenomák esetében, amennyi-
ben műtétre kerül sor, akkor fontos a korai poszt-
operatív Mr-vizsgálat, mert ennek hiányában 
később az esetleges recidívák és posztoperatív álla-
potok nehezen különíthetők el.

Craniopharyngeoma

általában suprasellaris, de intrasellaris kiindulású is 
lehet. Az intracranialis tumorok 1%-át alkotják, fiatal 

életkorra jellemzőek. Lassan nőnek, a tünetek is 
fokozatosan alakulnak ki a daganat kompressziós 
hatása következtében. Látásromlás, hypophysis 
elégtelenség, hypothalamus működési zavar, hidro-
cephalus jelentkezhet, melyek első jelként gyakran 
a tanulási teljesítmény romlásához vezetnek. 
általában cystikus és szolid részekből áll. A cysták 
eltérő megjelenésűek lehetnek, a T1 súlyozott képe-
ken a bevérzés és choleszterin tartalom okoz külön-
böző fokú magas jelintenzitást. A szolid részek a 
kontrasztanyagot halmozzák, gyakran elmeszesed-
nek (7.7. ábra).

Meningeoma

Idősebb korban és nőkben gyakoribb, ebbena régi-
óban suprasellarisan kiindulva terjedhet a sellába, 
de intrasellarisan is kialakulhat. A hypophysis erede-
tű daganatoktól megkülönbözteti, hogy a sellát 
nem tágítja ki, a kontrasztanyagot általában intenzí-
ven halmozza és a durával széles kapcsolatban áll. 
Gyakori a chiasma opticum és a sinus cavernosus 
érintettsége.

Nervus opticus glioma

Fiatal életkorban, legtöbbször recklinghausen-kór 
részeként alakul ki. A látóideg kiszélesedett, az agy-
állományhoz képest a T1 súlyozott Mr-képeken 

 

7.5. ábra. 
Cystosus prolaktin termelő 
mikroadenoma natív és iv. 
kontrasztanyagos T1 súlyo-
zott sagittalis és coronalis, 
valamint T2 súlyozott coro-
nalis Mr-képeken

 
7.6. ábra. 
A sellából előboltosuló macroadenoma natív és iv. kont-
rasztanyagos T1 súlyozott sagittalis Mr-képeken. A röntgen-
felvételen a sella kiszélesedése figyelhető meg

 

 

 7.7. ábra. 
Craniopharingeoma T1 súlyozott sagittalis és protondensi-
tású axiális Mr-képen
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A pajzsmirigy működését a hypophysis TSh 
(thyreoidea stimuláló hormon) hormonja a vérben 
aktuálisan jelenlévő thyroxinszint (T4) és trijód-tiro-
nin (T3) belső visszajelzése útján szabályozza. A 
folyamatban magasabb szinten részt vesz még a 
hypothalamus részben idegi, részben hormonhatá-
sokkal. ha a pajzsmirigy kevés hormont választ ki a 
vérbe, a megfelelő hypothalamicus struktúrák a 
Trh (thyreoidea releasing hormon) útján az adeno-
hypophysisben TSh hormon felszabadulást ered-
ményeznek, amely hormon a pajzsmirigyműködés 
fő serkentője. Így a vérben a megnő a pajzsmirigy 
hormonok szintje, ami negatív visszacsatolással 
gátolja a Trh további termelődését. A Trh azonban 
nemcsak a hypothalamusban, hanem az agyban 
extrahypothalamicusan, továbbá a gastrointestina-
lis traktusban, a pancreasban és más perifériás szö-
vetekben is előfordul. A Trh képes a prolaktin szin-
tet is fokozni. A Trh szekréciója hideg hatására 
fokozódik. A pajzsmirigy hormonok a TSh képzésre 
és a TSh szekréciójára is gátlólag hatnak.

Képalkotó módszerek

A pajzsmirigy hormonális funkciójának (euthyreosis, 
hypothyreosis, hyperthyreosis) megítélésére a szé-
rum TSh meghatározás legtöbbször elegendő. 
Normális TSh szint mellett kivételes ritkaság a hor-
monális diszfunkció. A pajzsmirigy szerkezeti eltéré-
seinek kivizsgálásában a tapintás után az Uh, a 
pajzsmirigy szcintigráfia, citológiai vizsgálat, vala-
mint a hormonális funkció megítélésére szérum 
TSh meghatározás alkalmazható a klinikai kép függ-
vényében. A pajzsmirigyet meghaladó daganat 

pontos kiterjedésének meghatározásához CT- és 
Mr-vizsgálatra lehet szükség.

UH-vizsgálat

Az ultrahang a képalkotó diagnosztikai eljárások 
közül a nyaki régió és a pajzsmirigy vizsgálatára 
napjainkban elsőként választandó eljárás. 7-12 Mhz-
es lineáris transzdúcereket használunk, színes 
Doppler móddal az elváltozások vaszkularizációja 
ítélhető meg. 

Előkészítés a vizsgálathoz nem szükséges. A 
vizsgálat során a páciens a hátán fekszik, a fejét hát-
rahajtja. Szükség esetén vállát párnával megemel-
jük. A pajzsmirigy két lebenye az arteria carotis 
communistól medialisan, a trachea két oldalán 
helyezkedik el. Az isthmus a lebenyeket a trachea 
előtt köti össze. A parenchyma közepes vagy mér-
sékelten fokozott echogenitású, homogén echo-
szerkezetű. A pajzsmirigy két lebenyét haránt és 
hosszmetszetben is vizsgáljuk, de szükség lehet 
ferde metszetekre is. Az isthmus megítéléséhez 
(általában) elegendő a haránt síkban történő vizs-
gálat. A pontos képi dokumentáció a beteg követé-
séhez elengedhetetlen. Meg kell adni a pajzsmirigy 
lebenyek méretét, térfogatát, az isthmus vastagsá-
gát. A talált elváltozások lokalizációja, echoszerke-
zete mellett méretüket három irányban kell meg-
határozni (7.9. ábra). 

A vizsgálat kiemelkedően érzékeny a pajzsmi-
rigy focalis eltérések, göbök kimutatására, akár 3 
mm-es elváltozást észlelhetünk. Az elváltozások 
biológiai viselkedéséről nem kapunk egyértelmű 
információt, nincsenek malignitásra utaló biztos 

dásához vezethetnek. Traumás hatásra megszakad-
hat a hypothalamus és a hypophysis közötti össze-
köttetés (infundibulum ruptura), a hypothalamus 
serkentő hatásának elmaradása miatt hypophysis 
elégtelenség alakul ki növekedési hormon, TSh, 
ACTh, Lh/Gnrh termelés csökkenésével. Mivel a 
prolaktinszint szabályozását a hypothalamusból 
származó dopamin gátló módon éri, kiesése így 
hyperprolaktinaemiához és annak tüneteihez vezet.

A hypophysis elégtelenség leggyakoribb oka az 
autoimmun hypophysitis. Mr-vizsgálattal kezdet-
ben a mirigyállomány duzzanata látható, a T2 súlyo-
zott képeken fokozott jelintenzitással.

Abscessus kialakulása ritka, haematogén terje-
dés útján, a sinus sphenoidalis felől vagy purulens 
meningitis során juthatnak a kórokozók a hypophy-
sisbe, súlyos állapotot okozva. Az Mr-felvételeken 
halmozó szélű elváltozásként ábrázolódik kifejezet-
ten gyulladt környezetben.

Sarcoidosis és tuberculosis okozhat a supra- és 
intrasellarisan granulomatosus gyulladásos folya-
matot, amit kontrasztanyag adása után atípusos 
halmozó szövetszaporulat jelez – a hypophysis 
működése károsodott lehet.

Másodlagos malignus folyamatok (lymphoma, 
metasztázis) destruálhatják az agyalapi mirigyet és 
környezetét.

Hypothalamus

A hypothalamust érintő különböző betegségek 
(hypothalamus glioma, chordoma, ischaemiás káro-
sodás) állhatnak endokrin kórképek hátterében. 
Megjelenésük és vizsgálatuk az agy más részeit 
érintő hasonló kórképekétől nem különbözik.

A neurohypophysis betegségei

A fokozott vizeletürítéssel és vízfelvétellel járó dia-
betes insipidus egyik oka a neurohypophysis káro-
sodása következtében felllépő ADh hiány. Lehet 
örökletes, állhat hátterében trauma, tumoros infilt-
ráció, gyulladás, hypoxia. Mr-vizsgálattal kimutat-
ható lehet az ok, a megfelelő klinikum mellett a T1 
súlyozott felvételeken magas jelintenzitású neuro-
hypophysis hiánya megerősítheti a diagnózist.

Fokozott ADh elválasztást okozhat számos 
súlyos betegség, agytumorok, kissejtes tüdőrák, 
gyulladásos légúti betegségek, meningitis, encep-
halitis, trauma, hypoxia, agyvérzés, több gyógyszer. 

A kifejlődő hyponatraemia, a renalis Na-vesztés és a 
nagyfokú vízretenció vezet súlyos klinikai állapot-
hoz. A képalkotó vizsgálatokkal a felsorolt lokális és 
nem a hypothalamus-hypophysis régiójában kiala-
kult kórképeket mutathatjuk ki.

Pajzsmirigy

Anatómia
A pajzsmirigy a nyak elülső részén helyezkedik el. 
Két lebenyből és az őket összekötő középrészből 
(isthmus) áll, melyek közös tokba ágyazottan elölről 
a légcső felső, illetve a gége alsó részét veszik körül. 
A pajzsmirigy két lebenyét a musculus sternothy-
roideus és a musculus sternohyoideus fedi. Artériás 
vérellátását az arteria carotis externából eredő arte-
ria thyreoidea superiorok és az arteria subclavia 
felől érkező arteria thyreoidea inferiorok adják. A 
pajzsmirigy gazdag vér- és idegellátásban. Az arté-
riákat kísérő vénák mellett a pajzsmirigy előtt gyűj-
tőeres fonat, a plexus thyroideus impar található, 
melyből a középvonalban lefelé ered a vena thyreo-
dia ima, kétoldalt a venae thyreoidea inferiores (7.8. 
ábra).

Szövettani szerkezetét tekintve a mirigy egyet-
len sejtsor által határolt apró kis gömböcskékből áll 
(folliculus vagy acinus), amelyeket fehérjékben gaz-
dag colloid anyag tölt ki. ha a mirigy aktívan műkö-
dik, akkor a folliculusok kicsik, bennük kevés kolloid, 
sejtjeik magasak, henger vagy köb alakúak. A mirigy 
nyugalmi állapotában a folliculusok tágak, colloid 
tartalmuk gazdag, a határoló sejtek lelapultak. A fol-
liculusok közti térben helyenként kisebb sejtcso-
portok láthatók, melyek mind szerkezetükben, 
mind funkciójukban eltérnek a thyroxin termelő sej-
tektől. Ezek az úgynevezett parafollikularis sejtek.

Élettani hatások és működés

A pajzsmirigy hormonjai útján (thyroxin /T4/, tri-
jódthyronin/T3/) az anyagcsere-folyamatok szabá-
lyozója (oxigénfelhasználás, zsíranyagcsere, szén-
hidrát-anyagcsere), továbbá szükséges a szerveze-
tek növekedési és érési folyamataihoz is. A parafolli-
cularis sejtek termelik a calcitonint, mely a mellék-
pajzsmirigy parathormonjanak antagonistaja. 
Gátolja a kalciumnak a csontokból való felszabadí-
tását a vérbe, így megakadályozza a magas vérkal-
ciumszint kialakulását.

7.8. ábra. 
A pajzsmirigy anatómiai hely-
zete és fontosabb méretei
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hormonszintézis felhalmozási és a jód szervülési 
fázisán is keresztülmennek, a 99mTc pertechnetát 
csak felhalmozási fázisban vesz részt.

A környezethez képest csökkent, azonos vagy 
fokozott izotópfelvétel alapján beszélhetünk hideg 
vagy nem funkcionáló, meleg és forró, vagyis funk-
cionáló göbről. Ennek eldöntésére általában több-
irányú felvétel szükséges.

A hideg göb kevesebb izotópot köt meg, mint a 
mirigy többi része, lehet cysta, degeneratív terület, 

tumor, vérzés, gyulladás. Az esetek kb. 20%-ban 
malignus elváltozásnak felelnek meg (7.14. ábra).

Malignus folyamat a meleg és a forró göbökben 
ritkábban fordul elő. A meleg göb aktivitása a környe-
zetével megegyező, általában parenchyma hyperpla-
sia. A forró göb aktivitása környezeténél magasabb, 
legtöbbször TSh hatástól független hormonterme-
lést mutató autonóm adenomák (7.15. ábra). 

A gócos elváltozások kb. 10%-a funkcionáló és 
ezek 4%-a malignus. A papillaris és follicularis rákok 

jelek. Megállapítható, hogy a 10 mm-nél kisebb 
elváltozások klinikai jelentősége csekély, további 
kivizsgálást nem igényelnek, Uh követésük elegen-
dő. Szükség esetén a vizsgáló tapintsa is meg a 
pajzsmirigyet, mert a mirigyállománytól csak kis-
mértékben különböző göböt egyébként elnézheti. 
Az egyszerű ciszták általában biztonsággal diag-
nosztizálhatók (7.10. ábra). Nem körülírt betegség 
esetén a pajzsmirigy kiterjedt foltos vagy homogén 
echoszegénysége nagy valószínűséggel autoim-
mun kórképet, esetleg lymphomát jelez. Színes 
Doppler vizsgálattal az elváltozások erezettségének 
mértéke, mintázata ábrázolható, azonban a benig-
nus és malignus folyamatok között ebben a tekin-
tetben is jelentős az átfedés (7.11., 7.12., 7.13. ábra).

Pajzsmirigy-szcintigráfia

Az újabb képalkotó vizsgálatok megjelenésével a 
szcintigráfiás vizsgálatok morfológiai szerepe hát-
térbe szorult, feladatuk a funkcionális eltérések 
kimutatása. A pajzsmirigy szcintigáfiához NaI for-
májában a I-131 és I 123 izotópot és a Technecium-
99m pertechnetátot alkalmazzák. A I-131 hosszabb 
felezési idejű, fokozott sugárterhelést jelent, radio-
jód kezelésre alkalmas. A I-123 rövidebb felezési 
idejű, sugárterhelés szempontjából kedvezőbb, de 
ciklotronban állítható elő és drágább. Leg-
gyakrabban a 99mTc pertechnetátot használják elér-
hetősége és kedvező sugárterhelése miatt. A jód-
izotópokkal szemben, melyek a pajzsmirigyben a 

 7.10. ábra. 
Pajzsmirigy-cysták

 

7.9. ábra. 
Pajzsmirigy Uh-képe; a nyi-
lak egy göböt jeleznek

 
7.11. ábra. 
Follicularis carcinoma Uh-képe

 
7.12. ábra. 
Thyreoid adenoma körkörös halo jellel

 7.14. ábra. 
Pajzsmirigy hideg göb

 
7.15. ábra. 
Forró göb

 

7.13. ábra. 
Pajzsmirigy-adenoma Doppler Uh-képe
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hogy hormonális változás, előzetes thyreostatikus 
kezelés, thyreoiditis jóval kifejezettebb sejtatípiát 
okoz, mint a jól differenciált malignus pajzsmi-
rigy-daganat. Follikuláris carcinoma és adenoma 
(utóbbi a göbök kb. 35%-ában) elkülönítése csak 
szövettanilag vizsgálható kritériumok alapján lehet-
séges (tok- és/vagy érinvázió vizsgálata).

Göbös pajzsmirigy-betegségek

Uh-vizsgálattal a népesség felében találhatunk 
körülírt pajzsmirigy-elváltozást, tapintással ezek 
4–7%-a érzékelhető. Az endokrin szervek közül a 
pajzsmirigy malignus folyamatai a leggyakoribbak, 
de így is csak az összes daganatos megbetegedés 
1%-át teszik ki. Az 10 mm-nél nagyobb göbök átlag 

1–2%-a malignus. A diagnosztika feladata a gyakori 
göbök közül a viszonylag kis számú, klinikai jelentő-
séggel bíró elváltozás kimutatása.

Ciszták

A göbös elváltozások 10–25%-át adják. A valódi, 
epithel bélésű ciszta ritka, jellemzőbb a nagyobb 
göbök degenerációja során keletkező, folyadék, 
colloid esetleg vér tartalmú cisztózus képlet kiala-
kulása.

Gyulladásos göbök

A pajzsmirigyen belül létrejövő fokális krónikus 
vagy akut gyulladásos folyamat legtöbbször tüne-
teket okoz. A diffúz gyulladásos kórképekhez képest 
ritkább.

Pajzsmirigy-adenoma

A göbök legnagyobb része (40–70%) tartozik ebbe 
a csoportba, gyakori a multiplicitás. Lehetnek szoli-
dak, ilyenkor határuk elmosódott, a tokképződés 
részleges, a környező szövettel összeolvadnak. A 
cisztosus adenomatózus göbök szabálytalan külső 
és belső kontúrúak, bevérzett, darabos folyadéktar-
talommal. Meszesedés kialakulhat. Legtöbbször 
nem termelnek hormont, ritkán azonban előfordul-
hat fokozott hormontermelés (forró göb). Külön 
csoportba sorolhatók a follikuláris adenomák, 
melyek a follikulus epitheljéből kiinduló, tokkal bíró, 
körülírt elváltozások. Uh-vizsgálattal echoszegény 
vagy echodús szolid göbök, körülötte echoszegény 
halo ábrázolódik. Doppler vizsgálattal fokozott 
vaszkularizációt mutat. A hormontermelés alapján, 
lehetnek toxikus adenomák, multinoduláris golyvá-
ban hiperfunkcionáló göbök vagy nem funkcionáló 
hideg göbök. Egyelőre nem teljesen tisztázott, 
hogy mennyiben tekinthetők rákmegelőző állapot-
nak a follikuláris carcinoma kialakulásában.

Pajzsmirigyrák

Nőkben gyakoribb. Az esetek 20%-ában társul ade-
nomatózus hiperpláziával, follikuláris adenomával, 
kolloid göbbel vagy thyreoditisszel. A nyaki régiót 
érintő besugárzás a dózissal összefüggően növeli a 

áttéteinek jelentős része a staging és a posztopera-
tiv követés során szcintigráfiás vizsgálattal kimutat-
ható. A pajzsmirigy lymphoma diagnózisát a 
Gallium-67 izotópos vizsgálat erősítheti meg. 

CT- és MR-vizsgálat

A pajzsmirigyben lévő elváltozások vizsgálatában a 
kezdeti várakozások után napjainkban a CT- és 
Mr-vizsgálat már nem használatos. A benignus és 
malignus folyamatok elkülönítésére irányuló kísér-
letek nem vezettek eredményre. Azonban a környe-
zetére terjedő malignus folyamat kiterjedésének 
felmérésében és a nyaki és mediastinalis nyirokcso-
mók vizsgálatában megőrizték helyüket.

Natív röntgenfelvétel

Diagnosztikus értéke korlátozott. A megnagyobbo-
dott pajzsmirigy lágyrész árnyékként ábrázolódhat 
a nyakon vagy a mediastinumban. A trachea disz-
lokációja és szűkülete kimutatható. Egyes pajzsmi-
rigybetegségekben meszesedések alakulhatnak ki, 
morfológiájuk a benignus és malignus kórképek-
ben jelentős átfedést mutat (7.16., 7.17., 7.18. ábra).

Vékonytű-biopszia

A noninvazív diagnosztikus módszerek egyike sem 
képes a pajzsmirigy-folyamatok természetének 
pontos megítélésére. A citológiai mintavétel biz-

tonságos, egyszerű, gyors eljárás, diagnosztikus 
pontossága 95% körüli. Tapintható eltérések esetén 
végezhető tapintás alapján is, de az Uh vezérlés 
emeli az eredményes beavatkozások számát. 
Különösen nem tapintható elváltozásokban, sugár-
kezelés után, malignus folyamat alapos gyanújakor 
van szükség Uh vezérlésre. A góc solid részéből 
vehetünk mintát, így növelve a diagnózis esélyét. A 
vékonytű-biopsziás vizsgálat alkalmazásával csök-
ken a műtétre kerülő esetek száma, köztük a malig-
nus folyamatok részaránya nő. benignus citológiai 
lelet esetén malignus folyamat esélye 0,2%, a göb 
követése elegendő. Malignitásra gyanús citológiai 
lelet műtétet indokol, mert 10–30%-ban jelez tény-
legesen malignus daganatot. Malignus citológiai 
lelet 95%-os valószínűséggel felel meg rosszindula-
tú daganatnak. A módszer pontosságát korlátozza, 

 
7.16. ábra. 
Struma nodosa saggitalis síkú CT rekonstrukciós képe

 
7.17. ábra. 
Struma nodosa natív és kontrasztanyagos képe

 

 
7.18. ábra. 
Substernalis struma
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jóindulatú, bennük echodús szolid részek is lehet-
nek. A körülírt elváltozások 96%-a benignus. A 
tojáshéjszerű meszesedés és az elváltozást teljesen 
körülvevő echoszegény udvar (halo) szintén benig-
nitásra utalnak, utóbbi részlegesen malignus folya-
matokban is jelen lehet. A rosszindulatú göbök álta-
lában szolidak, elmosódott határúak, echoszegé-
nyek. bennük finom micromeszesedés alakulhat ki. 
A cisztikus degeneráció ritka. A jóindulatú elválto-
zások nagy száma miatt a legtöbb echoszegény 
göb mégis benignus. 

A klinikai tapasztalatok alapján a 10 mm-nél 
kisebb elváltozások további vizsgálata nem indo-
kolt, követésük javasolt. 10 mm-nél nagyobb göbök 
aspirációs citológiai vizsgálata szükséges, mert a 
képalkotó módszerek egyike sem szolgáltat biztos 
diagnózist. A módszer pontosságát Uh-vezérlés 
növeli. Az aspirációs citológiai mintavétel különö-
sen fontos, ha a családban már előfordult malignus 
pajzsmirigy betegség, illetve nem tapintható elvál-
tozások esetén vagy posztoperatív-posztirradiációs 
állapotokban. ha nem szükséges műtét, akkor a 
göbök évenkénti ultrahang követése javasolt. Meg 
kell ismételni a citológiai vizsgálatot, ha az első cito-
lógiai lelet nem volt egyértelmű, vagy a göb növe-
kedést mutat, esetleg panaszt okoz.

A szcintigráfiás vizsgálatoknak régebben 
nagyobb szerepe volt a göbös pajzsmirigybetegsé-
gek diagnosztikájában. A vizsgálat nem specifikus, 
a legtöbb malignus folyamat hideg göbként ábrá-
zolódik, de a hideg göböknek csak 20%-a malignus, 
multiplex göbök esetén csak 4%-a. A meleg göbök 
4%-át szintén malignus daganatok adják. Ezért az 
Uh és az aspirációs citológiai vizsgálat háttérbe szo-
rította. Az autonóm adenomák kimutatásának 
azonban továbbra is egyetlen módszere. Fontos 
szerepe van a papillaris és follicularis rákok jódot 
dúsító áttéteinek kimutatásában a staging és a 
posztoperatív követés során. A pajzsmirigy lympho-
mája az egyetlen olyan folyamat, amely a Gallium-67 
izotópot halmozza. (PET) 

Strumás betegekben műtéti indikációt képező a 
trachea légsávszűkület hagyományos röntgenfelvé-
telen megítélhető. 

A malignus pajzsmirigydaganatok lokális kiterje-
désének, a nyirokcsomó-érintettség megítélésére, 
a pontos stádium meghatározására CT- és 
Mr-vizsgálatokat végzünk. A daganatos szövet 
pontos lokalizálásához a funkcionális információt 
adó nagy érzékenységű, de rossz térbeli felbontású 
módszerek (SPECT, PET) képeit fúzionáltathatjuk a 
CT- és Mr-felvételekkel (7.19. ábra).

Képi vezérelt intervenciós 
beavatkozások

bizonyos esetekben a beteg számára jól tolerálható, 
minimális kockázattal járó intervenciós beavatkozá-
sok kiválthatják a műtétet.

Lehetőség van a pajzsmirigyciszták Uh-vezérelt 
leszívására, ami az esetek jelentős részében gyó-
gyuláshoz vezet. A második leszívást követően is 
visszatelődő ciszták műtéti indikációt jelentenek. 
Amennyiben megnyugtató a citológiai lelet, nincs 
egyéb műtéti indikáció, abban az esetben a műté-
tet kiváltó, 95% feletti hatékonyságú alkoholos 
szklerotizáló kezelést elvégezhetjük. Az alkohol ste-
ril gyulladást indukál a cisztafalban, mely hegese-
dést okozva „összetapasztja” a tömlőt, fizikailag 
gátolva a visszatelődést. A betegnek csak enyhe 
megterhelést okoz, ritkán jár szövődménnyel. Az 
autonóm adenoma alkoholos szkelrotizálása nagy 
műtéti kockázatot jelentő, izotópkezelésre nem 
alkalmas betegek esetében műtétet kiváltó kezelés, 
egyelőre kellő tapasztalatok hiányában nem tekint-
hető a hagyományos kezelés (műtét, radiojód) 
alternatívájának.

Endokrin ophtalmopathia

Az endokrin ophtalmopathia a retrobulbaris zsír-
szövetben és a külső szemizmok endo- és perimy-
siumában zajló autoimmun gyulladásos folyamat. 
Legtöbbször a pajzsmirigy autoimmun gyulladásos 
betegségével (Graves-betegség, hashimoto-

kockázatot, a daganat a kezelést követően 5–30 
évvel jelentkezhet. általában gyorsan növő és fáj-
dalmatlan, kőkemény göb képében jelentkezik, 
nyomásérzéssel, nyelési nehézséggel. ritkán alakul 
ki bevérzés vagy necrosis a tumoron belül.

Papillaris carcinoma. A leggyakoribb pajzsmi-
rigydaganat (50–81%). A nők és férfiak arány 2-4:1. 
bármely életkorban előfordulhat, de legtöbbször 
20–40 év között alakul ki. A klinikai tüneteket nem 
mutató, 1 cm-nél kisebb pajzsmirigydaganatok leg-
nagyobb hányada szintén papillaris rák. Szö vet-
tanilag jól differenciált, tisztán papillaris vagy kevert 
follikuláris elemeket is tartalmaz. általában tok nél-
küli, de 20%-ban pszeudotok figyelhető meg. 
Klinikailag tapintható, növekvő kemény csomó 
képében jelentkezik. A diagnózis idején általában a 
környéki nyirokcsomókban már metasztázisokat 
találunk. A tüdőben és a csontokban képződő 
hematogén áttét jóval ritkább. A prognózis a nyi-
rokcsomó-érintettségtől függetlenül jó, a 20 éves 
túlélés 90%-os. rosszabb a prognózis nagy kiterje-
désű, a pajzsmirigy tokját áttörő daganatoknál, fér-
fiakban és idősebb életkorban. A papillaris rák keze-
lése műtéti.

Follikuláris rák. Előfordulása összefüggést 
mutat a jódellátottsággal, jódhiányos területeken 
az összes pajzsmirigy rák 40%-át is kiteheti, megfe-
lelő jódbevitel mellett csak kb. 5%-át. A nők és fér-
fiak aránya 2-3:1. Leggyakoribb a 40–50 éves korosz-
tályban. Szövettanilag jól vagy kevésbé differenci-
ált, tokkal rendelkező elváltozás. Folliculáris adeno-
mától való elkülönítése sokszor nehéz, az érinvázi-
ón és a tok teljes vastagságát érintő infiltráción ala-
pul. Klinikailag jelentkezhet növekvő göbként, de 
gyakoribb, hogy tünetmentesen kerül felfedezésre. 
A nyirokcsomóáttétek a papilláris ráknál ritkábban 
alakulnak ki, a tüdőbe, agyba, csontokba adott 
hematogén áttétek viszont gyakoribbak. A betegek 
prognózisa viszonylag jó, a tízéves túlélés 35–90%. 
A kevésbé differenciált daganat, a nagy tumormé-
ret, idősebb életkor és a nyirokcsomó- vagy távoli 
áttétek megléte rosszabb prognózist jelent. 
Kezelésében sebészi módszerek (teljes pajzsmi-
rigy-eltávolítás) vagy radiojód kezelés alkalmazható. 
Differenciált daganatok TSh függők, hormonszupp-
ressziós kezelésre reagálhatnak.

Medulláris rák. A pajzsmirigydaganatok 3–10%-
át adja a parafollikuláris sejtekből (C sejt) kiinduló 
medulláris carcinoma. Amennyiben a daganatsej-
tek megőrizték hormontermelésüket, a daganattö-
meggel arányosan megemelkedik a vér calcitonin 
szintje. Nőkben mérsékelten gyakoribb, mint férfi-

akban. Az esetek 20%-ában autoszómális domináns 
módon öröklődik. A MEN IIA és IIb szindrómák 
része, phaeocromocytomával, mellékpajzsmirigy 
adenomával vagy hiperpláziával társul. A sporadi-
kus esetek a 60. életév körül, az öröklődő formák fia-
talon, akár serdülőkorban jelentkezhetnek. A felfe-
dezés idején az esetek felében már kialakultak nyi-
rokcsomóáttétek, a májban, a csontokban és a 
tüdőben hematogén áttétek lehetnek. A májban 
kialakuló áttétek hipervasculárisak, CT- és 
Mr-vizsgálattal az artériás fázisban ábrázolhatók. Az 
ötéves túlélés 60–85%.

Anaplasztikus rák. Az összes pajzsmirigy rák 
10%-át teszik ki a nagyon agresszív anaplasztikus 
carcinomák. Előfordulásuk gyakoribb endémiás 
golyvás betegekben. A nők és férfiak aránya 3:1. 
Kialakulása idősebb korra, a 60–80 éves korosztály-
ra jellemző. Gyorsan növekvő, kemény tapintatú, 
panaszokat okozó elváltozásként jelentkezik. 
rekedtség, nyelési zavar, légzési zavar, fájdalom a 
leggyakoribb tünetek. Felfedezése idején legtöbb-
ször már nyirokcsomó- és távoli áttétetek is talá-
lunk. A prognózis rendkívül rossz, nincs hatásos 
kezelés, a betegek 1 éven belül meghalnak.

Pajzsmirigy-lymphoma. A rosszindulatú pajzs-
mirigydaganatok 4–10%-a lymphoma, szinte min-
dig a Non-hodgkin csoportba tartozó. Az esetek 
70–80%-ában enyhe hypothyreosisal járó krónikus 
gyulladás (hashimoto-thyreoditis) talaján alakul ki. 
Nőkben gyakoribb az 50. életév körül. Gyorsan 
növő, tapintható elváltozásként jelentkezik, hama-
rosan kompressziós tüneteket (dyspnoe, dyspha-
gia) okoz. Későbbi stádiumban a pajzsmirigy tokját 
áttörve az anaplasticus carcinomához hasonlóan 
viselkedik. Korai diagnózis esetén az ötéves túlélés 
89%, előrehaladott esetekben azonban csak 5%.

Metasztázis. általában más szervek daganatai-
nak késői stádiumában alakulhat ki ritkán pajzsmi-
rigyáttét. A máj, a tüdő, a csontok másodlagos 
daganatai és a daganatos nyaki nyirokcsomók az 
áttétek forrásai. Leggyakoribb elsődleges dagana-
tok közé tartozik a melanoma malignum, az emlő- 
és vesecarcinoma.

A göbös pajzsmirigybetegségek diagnosztikájá-
ban első módszer a nyaki Uh-vizsgálat. Már 2 
mm-es cisztózus vagy 3 mm-es szolid elváltozás 
kimutatható lehet. A göbök Uh-megjelenésének 
nincs olyan jellemzője, ami alapján a beningnus és 
malignus elváltozások egyértelműen elkülöníthe-
tők lennének. A jelentős átfedés ellenére azonban 
vannak inkább benignus vagy inkább malignus ter-
mészetre utaló jelek. A legtöbb cisztózus elváltozás 

 

7.19. ábra. 
Pajzsmirigy-metasztázis PET-vizsgálata
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vonásuk, hogy autoszómális dominánsan öröklődő 
génhiba áll a betegség kialakulásának hátterében. 
A hiperplázia adenomába, majd carcinomába ala-
kulhat. Műtéti kezeléskor a genetikai károsodás 
miatt gyakoribb a kiújulás. A MEN-1 szindrómában 
gyakorisági sorrendben a mellékpajzsmirigy, a has-
nyálmirigy szigetsejtek, hypophisis adenomáinak és 
hiperpláziájának, ritkábban a mellékvesekéreg, a 
pajzsmirigy, és a tápcsatorna endocrin sejtjeinek 
különböző társulásai alakulnak ki. MEN-2 szindró-
mában a C sejtekből kiinduló medulláris pajzsmi-
rigyrák és általában kétoldali phaeocromocytoma 
kialakulását látjuk, ehhez a MEN-2A alcsoportban a 
mellékpajzsmirigy noduláris hiperpláziája, a MEN-
2b alcsoportban nyálkahártyaneuromák társulnak.

Ezekben az örökletes betegségekben a család-
tagok klinikai és genetikai vizsgálatokkal történő 
szűrése tisztázhatja az érintettséget, és felhívhatja a 
figyelmet az endocrin daganat kialakulására. 
Igazolásuk, követésük, a várható lokalizációkban az 
elváltozások célzott keresése részben az egyes szer-
veknél tárgyalt képalkotó vizsgálatokkal lehetséges. 
A képalkotó vizsgálatok során észlelt multiplex 
elváltozások nem ismert esetben felhívhatják a 
figyelmet MEN-szindróma lehetőségére.

Mellékpajzsmirigy  
(glandulae parathyreoideae)

Anatómia és funkció

A négy mellékpajzsmirigy a pajzsmirigy dorsalis 
felső és alsó részén kétoldalt helyezkedik el. Az 
egyedfejlődés során a garattasakok hámjából ala-
kulnak ki és a nyakon lefelé vándorolva kerülnek 
végleges helyükre. Egyedi variációk lehetségesek, a 
mellékpajzsmirigyek számbeli eltérése (1-12) és 
ectopiás elhelyezkedése jöhet létre. A nyelvcsont 
magasságától a thymusig a nyakon és a mediasti-
numban szinte bárhol találkozhatunk ectopiás mel-
lékpajzsmiriggyel. Leggyakoribb lokalizációk közé 
tartozik a garatfal, a pajzsmirigy állománya, a caroti-
soszlás környéke, a trachea és a nyelőcső szöglete, 
az elülső mediastinum és a thymus. Az egyes miri-
gyek mérete kb. 5x3x1 mm, tömege 40 mg.

A mirigyek sejtjei termelik a vér kálciumszintjét 
szabályozó parathormont. 

Csökkent parathormonszint esetén hypoparat-
hyreosisról beszélünk, hátterében a ritka geneticus 

formák mellett leggyakrabban műtét (pajzsmirigy, 
mellékpajzsmirigy) és autoimmun betegség áll.

hiperparathyreosisban megnövekedett a vér 
parathormon szintje. Primér formában az autoregu-
láció nem működik, az autonóm módon működő 
hormontermelő sejtek mellett a többi mellékpajzs-
mirigy atrófizál. 80–85%-ban adenoma, 2–3%-ban 
többszörös adenoma, 10–15%-ban egy vagy több 
mirigy hiperpláziája, 1–2%-ban carcinoma felelős a 
fokozott parathormon termelésért. Szekunder for-
máknál a vér alacsony kálcium ion tartalma indukál-
ja a magas parathormon szintet.

Képalkotó vizsgálattal kimutatható a mellék-
pajzsmirigy adenoma, és az alacsony és magas 
parathormon szint miatt a szervezetben kialakult 
elváltozások.

hyperparathyreosisban csontdenzitometriás 
vizsgálatokkal (DEXA, osteoCT) diffúzan csökkent 
ásványianyagtartalmat találunk.

röntgenfelvételeken diffúz mészszegénység 
mellett specifikus jelek is megfigyelhetők: subperi-
ostealisan, subendostealisan, subchondralisan és a 
szalagok tapadása alatt csontresorpciót látunk, a 
csontokban cysticus felritkulások, acroosteolysis, a 
hosszú csöves csontokban subcortikálisan felrosto-
zódás, a corticális elvékonyodása, kirágottsága 
jöhet létre. A fokozott osteoclast aktivitás következ-
tében daganatszerű lágyrész folyamatok (barna 
tumor) alakulhatnak ki. A lágyrészekben és egyes 
szervekben meszesedések képződhetnek. 
Elsősorban a csontváz perifériás részei érintettek, 
így a kézközépcsontok, ujjpercek, humerus, femur, 
clavicula, állkapocscsont. A csontelváltozások kimu-
tatásában a hagyományos röntgenfelvételeké a 
vezető szerep. A vesék vizsgálatánál az egyik leg-
gyakoribb elváltozást jelentő veseköveket és a rit-
kább nephrocalcinosist láthatjuk (Uh, natív rönt-
genfelvétel, CT). A klinikailag szegényesebb formák-
nál sokszor a képalkotó vizsgálatokkal látható 
másodlagos eltérések vetik fel először a mellék-
pajzsmirigy betegség diagnózisát.

A primér hyperparathyreosis leggyakoribb oka a 
mellékpajzsmirigyek közül egyben vagy többen 
kialakuló adenoma. Az esetek 1%-ában malignus 
lehet, erre általában már csak a szövettani vizsgálat-
tal derül fény. Az adenoma az egészséges mellék-
pajzsmirigyhez hasonló lokalizációban található, 
leggyakrabban a pajzsmirigy lebenyek hátsó felszí-
neinek alsó és felső részén, de ugyanúgy előfordul-
hat a nyak és a mediasztinum területén is.

A parathyreoidea adenomák kezelése sebészi, a 
diagnózis felállítása a tüneteken és a laborvizsgála-

thyreoditis) együtt, ritkábban azt megelőzve vagy 
később, évek múltán alakul ki. A betegség kiváltásá-
ban közös antigén szerepét feltételezik.

Az aktív szakra a kötőszövet felszaporodása és 
oedemája jellemző, mely a retrobulbaris zsírszövet 
felszaporodásához, a külső szemizmok megvasta-
godásához vezet. A csontos orbita adott térfogata 
miatt fokozódó exophtalmus alakul ki. A nervus 
opticus megnyúlása, a megvastagodott szemiz-
mok kompressziója idegi károsodást, a szemhéjzá-
rás nehezítettsége corneakárosodást és a látás rom-
lását idézi elő. A szemizmok funkciójának romlása 
kettős látást eredményez.

Az inaktív szakra a gyulladásos tünetek hiánya és 
fibrosis jellemző. A hegesedett külső szemizmok 
működése jelentősen károsodott, kettős látás, fixált 
szemállás jön létre. Kezelésekor az aktív szakban a 
gyulladásos folyamat kioltása a cél, az inaktív szak-
ban a szükséges műtéti korrekciót kell elvégezni. A 
fennálló pajzsmirigybetegség kezelése sokszor a 
szemtünetek javulásához vezet. A diagnosztikus 
vizsgálatok célja a betegség kimutatása, és az akti-
vitás megítélése, mert az inaktív szakban a gyulla-
dáscsökkentő gyógyszeres kezelés már hatástalan. 

Uh-vizsgálattal az egyenes szemizmok vastag-
ságát mérhetjük, ehhez szükséges, hogy a beteg 
megfelelő mértékben tudja mozgatni a szemét.

orbita CT-vizsgálattal megmérhetjük az egyenes 
szemizmok vastagságát, az intraorbitális zsírszövet 
és a szemizmok térfogatát is. Az ismételt vizsgálat a 
szemlencse jelentős sugárterheléséhez vezet.

orbita Mr-vizsgálattal kellő pontossággal meg-
mérhető a külső szemizmok vastagsága, az intraor-
bitális zsírszövet és az izmok térfogata. A T1 súlyo-
zott képeken a morfológiai adatokat vehetjük fel, a 
STIr képekkel az oedemát ábrázolhatjuk, a megfe-
lelő T2 súlyozott szekvencia alapján a szemizmok és 
a zsírszövet T2 relaxációs idejét számíthatjuk ki. A 
kapott értéket összevetve az egészséges szem érté-
keivel a gyulladás mértékére, az esetleges aktivitás-
ra következtethetünk.

Az inaktív szakban a szemizmok zsíros degene-
rációja a T1 súlyozott felvételeken magas, a STIr fel-
vételeken alacsony jelet ad. A fibrosis minden szek-
venciával alacsony jelintenzitású. A CT és 
Uh-vizsgálattal szemben Mr-vizsgálattal nemcsak 
a morfológiai változásokat ábrázolhatjuk, hanem a 
kezelés szempontjából döntő jelentőségű aktivitás-
ról is információt ad (7.20. ábra).

A somatostatin analóggal végzett izotópos vizs-
gálat szintén jelzi a folyamat aktivitását, de költsé-
ges és felbontása elmarad az Mr-vizsgálatétól.

Multiplex endokrin neoplázia-  
és hiperplázia-szindrómák

Multiplex endokrin neopláziában és hiperpláziában 
(MEN) több endocrin szervben alakul ki jó- vagy 
rosszindulatú daganat, diffúz megnagyobbodás. 
Két fő típusra és kevert formákra oszhatók. Közös 

 

7.20. ábra. 
Endokrin ophtalmopathia 
típusos Mr-képe. T1 és STIr 
axiális és coronális síkú felvé-
telek. Jól megfigyelhető a 
belső és alsó egyenes szem-
izmok megvastagodása, 
oedemája, az intraorbitális 
zsírszövet beszűrtsége, vala-
mint a következményes 
exophtalmus
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Izotópdiagnosztika

A szcintigráfiás vizsgálatok közül legelterjedtebb a 
thallium 201Tl–technetium 99mTc pertechnetat 
szubsztrakciós módszer. A pajzsmirigy mindkét izo-
tóppal megjelelölt molekulát halmozza, a prathy-
reoidea adenoma, hiperplázia és carcinoma csak a 
thalliummal jelöltet. Számítógépes eljárással a thal-
liumos felvételekből kivonva a techneciumos felvé-
teleket a reziduális aktivitás az adenomát mutatja. A 
201Tl thallium pertechnetat helyett 99mTc sestamibit, 
a technetium 99mTc pertechnetat helyett sodium 
iodide 123I-at használhatunk. A szubsztrakciós mód-
szereknél a betegnek az egymást követő két vizsgá-
lat során nem szabad elmozdulni. A kétfázisú vizs-
gálatoknál az izotóppal jelölt molekulát mind a 
pajzsmirigy, mind a kóros melllékpajzsmirigy felve-
szi, de utóbbiból a tracer kimosódása lassabb. 99mTc 
sestamibit vagy 99mTc tetrofosmint adunk be majd 
10–15 perc múlva és 1,5–3 óra múlva készítünk fel-
vételeket. A szcintigráfiás módszerek a CT- és 
Mr-vizsgálatokkal hasonló érzékenységgel képesek 
a mellékpajzsmirigy-adenoma kimutatására. A kis 
méretű elváltozások itt is problémát jelentenek, 
hamis pozitív eredményt pajzsmirigy-adenomák 
adhatnak (7.22. ábra).

Azokban az esetekben, amikor a noninvazív 
módszerek nem vezetnek eredményre angiográfiás 
vizsgálatot és szelektív vénás mintavételt végezhe-
tünk. A parathyreoidea adenomák hypervasculari-
záltak, a DSA képeken körülírt parenchymás festő-
désként jelennek meg típusos esetben. A truncus 
thyreocervicalis, az arteria thoracica interna, az arte-
ria thyreoidea ima és az arteria carotis externa sze-
lektív katéterezésére is szükség lehet az ectopiás 
daganatok felderítéséhez. Szelektív vénás mintavé-
tellel és a vérből parathormon meghatározással az 
elváltozás oldaliságát határozhatjuk meg. Mindkét 

módszer invazív, veszélyes szövődményekkel, alkal-
mazásuk az esetek felében-kétharmadában vezet 
eredményre.

Mellékvese (glandula suprarenalis)

Anatómia és funkció

A két mellékvese a retroperitoneum felső részében 
a vesék felső pólusán, a vese zsíros tokjába ágya-
zódva helyezkedik el. A jobb oldali mellékvese a 
rekesz, a máj és a vena cava inferior által határolt 
szűk térben, a bal oldali a rekesz előtt szabadabban. 
Alakjuk fordított Y vagy V betűhöz hasonló, mére-
tük 4-6 x 3-3,5 x 1-3 cm, a jobb oldali inkább lapos 
háromszög alakú, a baloldali piramishoz hasonló. A 
parenchyma vastagsága a test területén 6-8 mm, a 
szárakban az 1 cm-t nem haladja meg. Arteriás ellá-
tását az a. phrenica inferiorból eredő számos a. sup-
rarenalis superior ág, az aortából eredő a. suprare-
nalis media és az a. renalisokból eredő a. suprarena-
lis inferior biztosítja. A mellékveséket a vér a hilus-
ból kilépő vena suprarenalison hagyja el, mely jobb 
oldalon közvetlenül a vena cava inferiorba, bal 
oldalon a vena renalisba ömlik. Emellett az ellátó 
erek számos variációja is ismert. A mellékvese szer-
kezetileg, fejlődéstanilag és élettanilag két különál-
ló részből, a külső kéregből és a belső velőállo-
mányból áll, arányuk kb. 90:10%. A kéreg külső része 
a zona granularis, középső legszélesebb rétege a 
zona fasciculata, belső része a zona reticularis. 

A mellékvese kéregállománya szteroid hormo-
nokat termel. hatástanilag három főcsoport külö-
níthető el:
1. Mineralokortikoszteroidok (pl. aldoszteron) – 

Na-K anyagcsere szabályozása
2. Glikokortikoszteroidok (pl. hydrokortizon) – 

Vércukorszint és a vérben lévő aminosav szint 
szabályozásában játszik szerepet, valamint a zsí-
rok felszabadítását segíti és növeli a szervezet 
ellenállását fizikális stresszel szemben.

3. Androgén kortikoszteroidok – a másodlagos 
nemi jelleg kialakításában vesznek részt.

A mellékvese velőállománya a szimpatikus ideg-
rendszer részének tekinthető. Sejtjei valójában 
posztganglionalis szimpatikus neuronok, melyek 
szimpatikus hatásra adrenalint és noradrenalint ter-
melnek.

tokon alapszik. A sebészi kezelés képalkotó vizsgá-
latok nélkül is több mint 90%-ban sikeres. 
Eredménytelen műtét után az adenoma lokalizálá-
sára vagy ectopiás adenoma kimutatására már 
szükségesek a képalkotó vizsgálatok. A nyakon Uh 
és szcintigráfia, eredménytelenségük és mediaszti-
nális adenoma esetén a CT- és Mr-vizsgálat az ese-
tek kétharmadában alkalmas az elváltozás lokalizá-
lására.

Képalkotó módszerek 

UH

Uh-vizsgálatnál 7,5–10 Mhz-es lineáris transzducert 
alkalmazunk, az alacsonyabb ferekvenciát mélyeb-
ben elhelyezkedő daganatoknál. Az adenoma álta-
lában echomentes vagy echoszegény, kerek vagy 
ovoid képlet. 1 cm-es nagyság felett Doppler-
vizsgálattal ábrázolható a hypervascularitás. A 
nagyobbak inhomogén szerkezetűek lehetnek 
degeneráció esetleg meszesedés következtében.

CT-vizsgálat

CT-vizsgálattal a nyakról és a mediastinumról 3–5 
mm-es szeletvastagsággal natív és kontrasztanya-

gos felvételeket készítünk. A parathyreoida adeno-
mák natívan az izmokhoz hasonló denzitásúak, álta-
lában hypervascularizáltak és a kontrasztanyagot 
intenzíven halmozzák.

MR-vizsgálat

Az Mr-vizsgálat vékonyszeletes (3–5 mm) T1 és T2 
súlyozott felvételekből áll, kétes esetekben kont-
rasztanyag adásával. Az adenoma a T1 súlyozott 
képeken közepes, a T2 súlyozott képeken jellegze-
tesen magas jelintenzitású. A posztkontrasztos 
képeken a halmozó elváltozás és a T2 súlyozott 
képeken magas jelintenzitású elváltozás biztosabb 
elkülönítésére a zsírelnyomásos mérések (kémiai 
eltolódáson alapuló zsírelnyomás, STIr) alkalmazha-
tók. A mediastinumban EKG vezérlésre is szükség 
lehet. Az esetek egyharmadában az Mr-megjelenés 
nem típusos, ennek oka degeneráció, fibrózis, 
bevérzés lehet (7.21. ábra).

A fenti vizsgálómódszerekkel a normális mellék-
pajzsmirigyek nem ábrázolhatók, nehézséget jelent 
a 0,5 cm-nél kisebb adenomák kimutatása. hamis 
pozitív eredményt kaphatunk göbös pajzsmirigy-
betegségben, hasonló megjelenésűek lehetnek 
megnagyobbodott nyirokcsomók, a nyelőcső elő-
boltosulása, a régióban elhelyezkedő egyéb daga-
natok.

 

7.21. ábra. 
Mellékpajzsmirigy-adenoma 
STIr, natív és iv. kontraszt-
anyagos T1 súlyozott axiális, 
valamint STIr coronális fel-
vételeken

7.22. ábra. 
Mellékpajzsmirigy-metasztázis-szcintigráfia
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esetén a daganat oldalán látunk aktivitásfokozó-
dást, az ellenoldal szuprimált. Malignus primer és 
szekunder mellékvesedaganatoknál az ellenoldalon 
látunk izotóppal jelölt koleszterin dúsítást. octreotid 
(szomatosztatin analóg) szcintigráfiával a mellékve-
se-carcinomát, 131I vagy 126I-metajodbenzylguanidin 
szcintigráfiával a phaeocromocytomát mutathatjuk 
ki.

Mellékvese-daganatok

A mellékvesékben előforduló daganatok közül leg-
gyakoribb a corticalis adenoma. Az adenocarcino-
ma ritkább. A mellékvesevelő daganatai közül fel-
nőttkorban leggyakoribb a pheocromocytoma, 
gyermekkorban a medulloblastoma. A primer mel-
lékvesedaganatok gyakran termelnek hormonokat, 
ami jellegzetes klinikai képpel jár (Cushing-
szindróma, Conn-szindróma, hipertonia, a szexuális 
működés zavarai). Ezekben az esetekben a kezelés 
a daganat sebészi eltávolításából áll. Lehetnek spo-
radikusak, de öröklődők is, többszörös endocrin 
neoplázia (MEN) szindrómák részeként. A metasztá-
zisok előfordulásának a máj, a tüdő és a csontrend-
szer után a mellékvese a negyedik leggyakoribb 
helye. A primér folyamat általában bronchus-, emlő-, 
vesedaganat, melanoma malignum, ritkábban 
egyéb szervek daganataiból származnak az áttétek. 

A mellékveseáttét jelenléte T4 stádiumot jelent, 
kimutatása esetén a folyamat az azonos oldali vese-
rákok kivételével inoperábilis. A hormontermelő, 
tüneteket okozó és primér malignus daganatok 
kezelése sebészi. ha nem okoz tüneteket, nincse-
nek malignitásra utaló jelek és a mérete nem halad-
ja meg a 4 cm-t, akkor képalkotó vizsgálatokkal kell 
követni.

Adenoma

A leggyakoribb daganat az adenoma. hor mon-
termelő adenománál a képalkotó diagnosztika fel-
adata az adenoma lokalizálása, hormont nem ter-
melő adenomáknál pedig a diagnózis felállítása. 
általában a 20-30 mm-t nem meghaladó, körülírt, 
kerekded elváltozások, jelentős intracellularis zsír-
tartalommal. CT-vizsgálattal homogén szerkezetű-
ek, legtöbbször hypodensek. 10 hU denzitás alatt 
az adenoma diagnózisa felállítható (fontos a pontos 
mérés, ügyelni kell, hogy a környező retroperitone-
alis zsír ne kerüljön be a mérésbe). Kontrasztanyag 
adása után diffúz halmozást mutatnak, a kontraszt-
anyag kimosódása a késői (10 perc) felvételeken 
egyéb daganatokhoz képest gyorsabb (7.24. ábra). 
Mr-vizsgálattal a legtöbbször magas intracellularis 
zsírtartalmú adenomák az out-of-phase képeken az 
in-phase képekhez képest jelentős (>20 %) jelinten-

Képalkotó módszerek

Natív röntgenfelvétel

A mellékvesék a natív felvételen nem azonosítha-
tók. Csak akkor válnak láthatóvá, ha meszesedés 
alakul ki bennük, illetve ha a jelentős mennyiségű 
perirenalis zsír veszi őket körül.

Ultrahangvizsgálatok

Újszülött korban a mellékvesék Uh-gal jól vizsgál-
hatók. Később a normális nagyságú és felépítésű 
mellékvese Uh-gal biztonsággal nem különíthető 
el. A mellékvesét érintő betegségeknek specifikus 
Uh-megjelenésük nincs, a régió általában nehezen 
vizsgálható, ezért az Uh-vizsgálat lehetőségei korlá-
tozottak (pl. cysták kimutatása).

CT-vizsgálat

A vékonyszeletes CT-vizsgálat (<5mm) alkalmas a 
normál és kóros mellékvese pontos ábrázolására, a 
parenchyma vastagságának meghatározására. 
Minden olyan esetben, amikor hormontermelő 
mellékvese elváltozásra van klinikai gyanú, javasolt 
a CT-vizsgálat. A CT-kép alapján gyakran nagy való-
színűséggel meghatározható a diagnózis is. A 
mirigy vastagsága a hossztengelyre merőlegesen 
mérve normálisan nem haladhatja meg a 10 mm-t, 
de a normalitás feltétele az egyenes vagy konkáv 
felszín is. Minden kerek képletet vagy lokális meg-
vastagodást gyanúsnak kell tekinteni. Kontraszt-
anyag adásával egyes elváltozások esetében a diag-
nózist pontosíthatjuk. A percutan mellékvese biop-
sziák vezérlésére is a CT-vizsgálat javasolt. 
CT-vizsgálat alkalmas a mellékvese zsírtartalmának 
becslésére is (7.23. ábra).

Tüdőtérfoglalások esetében a mellkas CT-vizsgá-
latát minden esetben ki kell terjeszteni a mellékve-
sék régiójára is a gyakori metastasis kizárása céljá-
ból.

MR-vizsgálat

Az Mr-vizsgálat során a T1 súlyozott felvételeken a 
mellékvesék morfológiája vizsgálható, a mirigy jel-
intenzitása a máj és a zsírszövet közé esik. Proton és 
T2 súlyozott szekvenciáknál a mellékvese jelintenzi-

tása az echoidő növekedésével fokozottan csökken. 
Gradiens echo méréssel megfelelő echoidőt 
választva in-phase és out-of-phase képeket készít-
hetünk. Előbbi esetben a voxelen belüli zsír- és víz-
molekulákban lévő protonok mágnesezettsége az 
adatgyűjtés időpontjában egy irányba mutat, össze-
adódik. out-of-phase mérés esetén az adatgyűjtés 
időpontjában egymással ellentétes irányba mutat a 
vízben és a zsírmolekulákban lévő protonok mág-
nesezettsége, egymás hatását gyengítik. Abban az 
esetben, ha egy voxelen belül egyszerre van jelen 
víz és zsír (pl. lipiddús mellékvese adenoma), akkor 
az out-of-phase képeken jelintenzitása jelentősen 
alacsonyabb lesz, mint az ugyanolyan paraméte-
rekkel készült in-phase képeken. Fontos, hogy az 
out-of-phase mérés echoideje legyen rövidebb, 
mert így a jelvesztésben kivédjük a T2 relaxáció 
hatását.

Míg a mellékvesetumorok kimutatásában az Mr 
és a CT hatékonysága közel azonos, addig a szövet-
tani karakterizálás terén az Mr-vizsgálat jobb ered-
ményt ad és jelenleg a legjobb diagnosztikus esz-
köz az adenomametasztázis differenciáldiagnoszti-
kai problémák esetében – ugyanakkor a mellékvese 
működéséről nem ad információt. 

Izotópvizsgálat

A mellékvese és a daganatok funkcionális aktivitá-
sáról szolgáltat adatokat. A kéreg és a kéreg eredetű 
adenomák a koleszterin-analóg 131I vagy 126I-6-
jodometil-19-norkoleszerint, illetve a 75szelén-me-
til-koleszterint dúsítják. hormontermelő daganat 

 7.23. ábra. 
Mellékvese CT-anatómiája

 

7.24. ábra. 
Magas zsírtartalmú kétoldali 
mellékvese-adenoma natív, 
vénás fázisú iv. kontraszt-
anyagos és késői fázisú iv. 
kontrasztanyagos CT-fel vé-
telen. Az adenomában natí-
van zsírdenzitás mérhető. A 
10 perces iv. kontrasztanya-
gos felvételen mért denzitás 
a jellemző kontrasztanyag-ki-
mosódást mutatja
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patikus ganglionlánc tagjaiból retroperitonealisan, 
a kismedencében, ritkán a mellkasban. általában 3 
cm-nél nagyobb, gazdagon erezett, gyakran alakul-
nak ki benne bevérzések, necroticus területek. A 
malignus forma szövettanilag nem különbözik, 
metasztázisok kialakulása hívja rá fel a figyelmet. A 
klinikai tünetek mellett pheaocromocytomára utal 
a vizelet emelkedett cathecolamin és vanilin-man-
dulavajsav tartalma. Mechanikus vagy gyógyszeres 
hatásra hirtelen nagyobb mennyiségű cathecola-
mint bocsáthat ki a daganat, életveszélyes hiper-
tenzív krízist okozva.

Szintigráfiás vizsgálattal a 131I meta-jodobenzyl-
guanidin (131I-MIbG) dúsítás nagy specificitású, érzé-
kenysége alacsonyabb, nagy előnye, hogy teljes 
test vizsgálatként az extraadrenalis kiindulású daga-
natokat és a metasztázisokat is kimutatja.

CT-vizsgálattal általában 3 cm-nél nagyobb, a 
necrosisok miatt inhomogén szerkezetű daganat. 
Meszesedések kialakulása nem jellemző.

Mr-vizsgálattal a T1 súlyozott képeken nem 
specifikus, inhomogén közepes jelintenzitású, a T2 
súlyozott képeken jellemzően kifejezetten magas 
jelintenzitású. Megfelelő klinikum mellett ennek 
alapján a diagnózis felállítható. hasonló megjelené-
sű lehet azonban az oedemás vagy bevérzett 
metasztázis, esetenként az adenocarcinoma (7.26. 
ábra).

CT-vizsgálatnál az ionos kontrasztanyagok 
beadását kerülni kell, mert hipertenzív krízist okoz-

hatnak, beszámoltak ilyen szövődményről nem 
ionos kontrasztanyag alkalmazása után is. hasonló 
okból nem végeznek már angiográfiás vizsgálatot 
sem, és a biopsziák végzése is kontraindikált. 
általánosságban megfogalmazható, hogy mellék-
vesefolyamat biopsziája előtt klinikai és laborvizs-
gálatokkal a pheocromocytoma lehetőségét ki kell 
zárni.

Neuroblastoma

A mellékvesevelő gyermekkori daganata, a diagnó-
zist általában csak szövettani vizsgálattal lehet 
megállapítani. Gyorsan növekszik és ad metasztázi-
sokat. A helyi kiterjedés megállapítása CT- és 
Mr-vizsgálattal, a metasztázisok kimutatása 
131I-MIbG szcintigráfiával lehetséges (7.27. ábra).

Myelolipoma

Jóindulatú elváltozás, változó arányban zsírból és 
haemopoeticus elemekből áll, ritkán meszesedést 
is tartalmazhat. Legtöbbször tünetmentes, nagy 
méret esetén a környező szerveket nyomhatja, nec-
rosisok, bevérzések alakulhatnak ki benne. Képalkotó 
módszerekkel diagnózisa a makroszkópos zsír jelen-
létének kimutatásán alapszik. Uh-val a vese felett 
echodús elváltozásként látható. CT-vizsgálattal 

zitás-csökkenéssel jellemezhetőek. referenciának a 
lép jelintenzitása használható. A jelintenzitás csök-
kenés szabad szemmel történő megítélését a méré-
seken alapuló 20%-os küszöbbel azonos pontossá-
gúnak találták (7.25. ábra).

A mineralocorticoidokat termelő, Conn-
szindrómát okozó adenomák sokszor kis méretűek. 
ha CT- és Mr-vizsgálattal nem sikerül lokalizálni 
őket, akkor izotópvizsgálat vagy a vena suprarenali-
sok szelektív katéterezése és hormonszint-megha-
tározás lehet szükséges.

Adenocarcinoma

ritka daganat, felfedezésekor már általában 
nagyobb méretű (>5 cm), invazívan növekedhet. 
50–80%-ban hormontermelő, ilyenkor Cushing-
szindróma tünetei alakulnak ki. Gyermekkorban 
kifejezetten ritka, de a gyermekkori Cushing-
szindróma leggyakoribb oka.

A natív CT-felvételeken nagyobb, heterogén 
tumorként ábrázolódik, ha környezetét infiltrálja, 
akkor máj- és vesedaganattól nehéz lehet elkülöní-
teni. Szerkezete a necrosisok miatt heterogén, 30%-
ban meszesedést tartalmaz. A kontrasztanyagot 
inhomogénen, inkább széli részei felől halmozza. A 
kisebb adenocarcinomák az adenomákhoz hason-
líthatnak, itt az 5 cm feletti méret segít a diagnózis 
felállításában. 

Mr-vizsgálattal heterogén szerkezetű, a T1 
súlyozott képeken közepes, a T2 súlyozott képeken 
inhomogén magas jelintenzitású. Intracellularisan 
nem tartalmaz zsírt, ezért az out-of-phase képeken 
nem tapasztalunk jelcsökkenést. Nagyobb dagana-
tok esetén a többsíkú Mr-felvételek segíthetnek a 
daganat kiindulási helyének meghatározásában, 
máj- és vesedaganattól való elkülönítésben. 
Pontosabban megítélhető a vena renalis és vena 
cava inferior érintettsége is.

A pheochromocitomák és metasztázisok meg-
jelenése is hasonló lehet. A klinikai kép mellett 
segíthet az elkülönítésben, hogy a mellékvesekéreg 
eredetű adenocarcinoma szcintigráfiás vizsgálatnál 
nem mutat 131I meta-jodobenzylguanidin (131I-MIbG) 
dúsítást, viszont az octreotidot (szomatosztatin 
analóg) halmozza.

A metasztázisok CT-vezérelt célzott szövettani 
mintavétellel igazolhatók.

Phaeocromocytoma

A mellékvesevelő daganata. Cathecolamin termelé-
se miatt vezető tünet a rohamokban jelentkező, rit-
kábban állandó magas vérnyomás. Kezelése a 
műtéti eltávolítás. 10%-ban malignus, 10%-ban két-
oldali (ilyenkor általában öröklődő, többszörös 
endokrin neoplasia része) és 10%-ban nem a mel-
lékveséből indul ki (paraganglioma), hanem a szim-

 

7.25. ábra. 
Jobb oldali mellékvese-ade-
noma, in-phase és out-of-pha-
se T1 súlyozott Mr-felvételek. 
Típusos jelintenzitás-csökke-
nés az out-of-phase felvétele-
ken

7.26. ábra. 
Ectopiás mellkasi paraverteb-
ralis phaeochromocytoma. 
STIr coronális síkú, T2 súlyo-
zott axiális síkú és iv. kontraszt-
anyagos T1 súlyozott coroná-
lis ls sagittális síkú Mr-felvétel
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szacsatolás nem jöhet létre. Képalkotó vizsgálatok-
kal a mellékvesék diffúz, sima kontúrú vagy göbös 
kiszélesedését tapasztaljuk.

Mellékvese-bevérzés

Újszülöttkorban gyakorisága 1-2/1000, gyermek- és 
felnőttkorban ritkább. Születéskor a mellékvese két-
szeres méretű, majd az első héten gyors involúció 
történik. hypoxia, asphixia, tompa sérülés idézhet 
elő bevérzést, ami akár olyan mértékű is lehet, hogy 
hipotoniát, hipovolémiát okozhat. Későbbi életkor-
ban véralvadási zavarok, daganatok, súlyos klinikai 
állapotokhoz társuló (sepsis, shock, hipoxia) stressz, 
tompa sérülés miatt jöhet létre mellékvese-bevér-
zés. Legtöbbször jobb oldalon látjuk. Súlyos állapo-
tokban kétoldali lehet, ilyenkor fennáll mellékve-
se-elégtelenség veszélye. Újszülöttkorban a nagy 
mellékvese és a kezdetben echodús haematoma is 
jól ábrázolható Uh-val. A vérzés felszívódása során 
egyre echoszegényebb lesz. Későbbi életkorban 
CT- vagy Mr-vizsgálatot végezhetünk, ahol a vérzés 
denzitása felszívódása során mérséklődik, az 
Mr-képeken jellegzetes jelintenzitás változást 
mutat. Mérete is csökken. Kontrasztanyag adásával 
már az első vizsgálatkor kimutatható lehet a bevér-
zés mögött meghúzódó daganat. Végül a vérzés 
általában teljesen felszívódik, de meszesedhet és 
cysták is kialakulhatnak (7.30. ábra).

Mellékvesekéreg-elégtelenség, 
Addison-kór
A primér mellékvesekéreg-elégtelenség általában 
krónikus betegség, ritkán alakul ki akutan, például 
kétoldali mellékvese-bevérzés következtében. A 
kéreg mindhárom rétege károsodik, amit leggyak-
rabban autoimmun betegség és tuberculosis okoz. 
A glukokortikoid hormonok hiánya miatt stressz-
helyzetekben életveszélyes addisonos krízis léphet 
fel. CT-vizsgálattal autoimmun betegségben a mel-
lékvese atrófiáját látjuk. Mellékvese-tuberculosisban 
a mellékvese kezdetben megnagyobbodott, de 

benne -20 – -30 hU dentizású területek mutathatók 
ki, a kontrasztanyagot a vérképző elemekből álló 
része halmozza. Mr vizsgálattal a T1 és T2 súlyozott 
képeken is zsírra jellemző magas jelintenzitással 
bíró, inhomogén elváltozást látunk. Zsírelnyomásos 
mérésekkel a makroszkópos zsírtartalmú területek 
jelcsökkenést mutatnak. Ez nagyobb mértékű, mint 
az out-of-phase képeken tapasztalható jelcsökke-
nés. A ritka kis zsírtartalmú myelolipomák megjele-
nése általában nem típusos, egyéb mellékvese ere-
detű daganat és liposarcoma kizárására biopsia 
szükséges (7.28. ábra).

Metasztázis

A mellékvese-metasztázisok változó nagyságúak 
lehetnek, a 3 cm-nél kisebbek általában homogén 
szerkezetűek, a nagyobbakban gyakran alakul ki 
necrosis, bevérzés. A meszesedés ritka. A kontraszt-
anyagot halmozzák. ha ismert primér daganat mel-
lett látunk mellékvese térfoglalást, akkor természe-
tének pontos meghatározása szükséges, mert a 
metasztázis T4 stádiumot jelent, a kezelést jelentő-
sen befolyásolva. A különböző képalkotó módsze-
rekkel jóindulatú elváltozás jelenlétét próbáljuk 
bizonyítani. ha CT- és Mr-vizsgálattal az elváltozá-
son belül magas zsírtartalmat sikerül kimutatni, 
akkor kizárható a metasztázis. 2 cm-nél nagyobb 
térfoglalások esetén áttét mellett szól, ha az ellen-
oldalon látunk szcintigráfiás vizsgálattal, izotóppal 
jelölt koleszterin analóg dúsítást. Kérdéses esetek-
ben staging céljából végzett FDG PET-vizsgálat 
vagy CT-vezérelt biopsia tisztázhatja a diagnózist 
(7.29. ábra).

Hyperplasia

A mellékvesekéreg hyperplasiáját fokozott ACTh 
termelés okozza. hátterében állhat hypophysis mic-
roadenoma, ACTh-t termelő egyéb daganat (agy, 
tüdő), vagy a szteroidszintézis veleszületett zavara. 
Utóbbi esetben nem képződik kortizol, negatív visz-

 

7.27. ábra. 
A bal oldali mellékveséből 
kiinduló neuroblastoma. T2 
súlyozott és ADC axiális, vala-
mint iv. kontrasztanyagos T1 
súlyozott axiális és coronális 
Mr-felvételeken

 
7.28. ábra. 
Mellékvese-myelolipoma iv. kontrasztanyagos CT-felvételen

 

7.29. ábra. 
Metastasis a jobb mellékvesé-
ben. In-phase és out-of-phase 
T1 súlyozott, és T2 súlyozott 
axiális Mr-felvételek, valamint 
natív CT-felvétel. Inhomogén 
lágyrészdenzitású terime. Az 
Mr-felvételeken folyadéktar-
talom és az out-of-phase 
képeken a jelintenzitás csök-
kenés hiánya figyelhetők meg

 
7.30. ábra. 
Mellékvese-meszesedések natív CT-felvételen
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hosszabb idő múlva atrófizálhat, meszesedhet. 
általában egyéb szervekben is (pl.tüdő, vese, gast-
rointestinalis rendszer) látunk tuberculoticus elvál-

tozásokat. A negatív visszacsatolás hiánya miatt 
fokozott hypophysealis ACTh termelés folyik, mic-
roadenoma is kialakulhat.



    303

Általános szempontok, bevezetés 
A húgyúti rendszer képalkotó diagnosztikája az 
utóbbi három évtizedben sokat változott. Az ultra-
hangvizsgálat (UH-vizsgálat) első képalkotó eljárás-
sá vált. A computertomográfia (CT) és mágneses 
rezonancia vizsgálat (MRI) forradalmasította a 
húgyúti rendszer megbetegedéseinek kimutatá-
sát. Segítségükkel kis, néhány mm-es, korábban 
nem diagnosztizálható elváltozások fedezhetők fel 
és karakterizálhatók. A térfoglalások kiterjedése, a 
környezethez való viszonya és az elváltozás termé-
szete is pontosabban megítélhető, a daganat sta-
ging meghatározása is a képalkotó eljárások fontos 
feladata lett. Mindezek mellett azonban a megbe-
tegedések egy részénél a régi, hagyományos natív 
és kontrasztanyagos röntgenmódszerek is haszná-
latosak, de a klinikai és laborkémiai adatok alapján 
a kivizsgálási algoritmust gondosan kell megter-
vezni. 

Húgyúti rendszer radiológiai 
vizsgáló módszerei 

Ultrahangvizsgálat 

A módszer nem invazív, a beteg számára nem 
jelent kellemetlenséget, nem jár sugárterheléssel, 
így korlátlanul ismételhető. A mai modern, nagy 
feloldású UH-berendezések segítségével tetszőle-
ges síkban készíthetők 2D real-time képek, illetve 
3D és 4D vizsgálat lehetősége is adott. A színkódolt 
technikákkal információ nyerhető egy elváltozás 
vaszkularizációjáról, ami segít a dignitás megítélé-
sében is. 

Az ultrahangvizsgálat igen fontos szerepet tölt 
be a vizeletkiválasztó és elvezető rendszer vizsgála-
tában. Ma már elfogadott, hogy ez a módszer meg-
előzi az iv. urográfiát (IVP), alkalmazásával számos 
megbetegedésnél végleges diagnózishoz jutunk, 
vagy beszűkíthetjük a differenciáldiagnosztikai 

lehetőségeket, eredményétől függően tervezhet-
jük a további modalitások alkalmazását. 

Az alkalmazandó módszerek közül a legfon-
tosabbak:
·	transabdominalis 2D real time és 3D/4D UH-vizs-

gálat,
·	Doppler és duplex Doppler vizsgálat, 
·	color Doppler UH-vizsgálat,
·	kontrasztanyagos vizsgálat,
·	transcavitalis UH-vizsgálat:
 – transrectalis (TRUS),
 – transvaginalis,
 – intravesicalis.

A vese és has vizsgálatánál alacsonyabb frek-
vencia tartományú, multifrekvenciás konvex fejet 
használunk (2,25 – 5 MHz-es vizsgálófejek). A kisme-
dence vizsgálatakor 3,5 - 7,5 MHz-es transducereket 
alkalmazunk. A gyermekek vizsgálata során a maga-
sabb frekvencia tartományt részesítjük előnyben (5- 
7,5 MHz). A külső szervek esetében (scrotum tarta-
lom, herék, mellékherék, penis) nagyobb frekvenci-
ájú lineáris fejeket alkalmazunk (5-12 MHz). Doppler 
módszerrel lehetőség nyílik a véráramlási viszonyok 
tanulmányozására. A színkódolt módszerek közül 
kiemelendő a color Doppler vizsgálat (CD), a color 
velocity imaging (CVI), power Doppler, amelyek 
lehetőséget adnak a tumorok, különböző térfogla-
lások pontosabb ábrázolására, a tumoros neovasz-
kularizáció megítélésére. A transcavitalis ultrahang-
vizsgálatok közül ki kell emelni a transrectalis 
UH-vizsgálatot, amely elsősorban a prostata és a 
vesicula seminalis megítélésében fontos, valamint 
az intravesicalis UH-vizsgálatot, amellyel a húgyhó-
lyagfal rétegeit is tudjuk ábrázolni, s ez által a tumor 
fali kiterjedésének megítélésében, a tumor staging 
meghatározásában jelentős. 

Vizsgálati technika. A vesék ultrahangvizsgála-
tához speciális előkészítés nem szükséges. 

A beteget elforgatva különböző irányból vizs-
gáljuk a veséket. Mindig készítünk hosszmetszeti és 
harántmetszeti felvételeket, nagyon fontos, hogy a 
teljes volument átvizsgáljuk. A beteg forgatásakor 
jobb vizsgálati pozíciók érhetők el, így a beteg 
együttműködése nagyon fontos. 

8.  Vizeletkiválasztó és elvezető rendszer 
radiológiai vizsgálata

DR. BARAnyAI TIBoR
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·	thyreotoxicosisban, tetania esetén, anamnézis-
ben súlyos allergiás szövődménynél relatív kont-
raindikáció áll fenn.

A vizsgálatot nephrotrop, vízben oldható kont-
rasztanyag vénás befecskendezésével vagy infúzió-
jával végezzük. A kontrasztanyagot a vesék rövid 
idő alatt, viszonylag nagy töménységben ki tudják 
választani. A korai fázisban jó nephrográfiás effek-
tust látunk, a vese szöveti állománya jobban kirajzo-
lódik, sugárfogóbbá válik. Három-négy perc után 
már az üreg- és az elvezető rendszer is tartalmaz 
kiválasztott kontrasztanyagot, amely a későbbiek 
folyamán még intenzívebbé válik (urográfiás fázis). 
A kontrasztanyagot tartalmazó ureterek is megítél-
hetők, a k.anyag beadás után 10-15 perccel (ureter 
kompresszió alkalmazásától vagy hiányától függő-
en) a húgyhólyag is kirajzolódik (cystogram). 
Alkalmas időpontban elkészített röntgenfelvételek 
segítségével tájékozódhatunk a vizelet kiválasztás, 
a vizelet elvezetés dinamikájáról, a vese üregrend-
szerének, uretereknek és a húgyhólyagnak a morfo-
lógiájáról (ld. 8.2. ábra).

Álló felvétel a vese helyzetváltoztatásának, a 
pyelon és ureter elfolyási akadálya súlyosságának 

megítélésében segít. A középső és alsó uretersza-
kaszban elhelyezkedő kövesség esetén is előnyös 
lehet ez a vizsgálat (ld. 8.2. ábra). 
A natív röntgenfelvétel és a kiválasztásos urográfia 
során a következő általános irányelveket szüksé-
ges betartani:
·	a röntgenfelvétel készítése a radiológus orvos fel-

ügyelete mellett és az ő utasítása szerint történik,
·	törekedni kell az optimális képminőség elérésére, 

a lehető legkisebb sugár- ill. gonádterhelés mel-
lett,

·	a felvétel beállításakor a beteg a lehető legké-
nyelmesebb testhelyzetben legyen, s minél job-
ban lazítsa el izomzatát. Az expozíció légzésszü-
netben történjen, mivel a vesék légzési kitérése 
jelentős,

·	a betegazonosítás egyértelmű kell, hogy legyen 
és a jelzések a vizsgált területen kívül essenek. Ha 
egymás után több, időben jól elhatárolódó felvé-
tel készül, ezek az adatok is kerüljenek a filmre,

·	minden felvételt a lehető legszűkebb sugárnya-
lábbal készítsünk. 

Retrográd pyelográfia. Cystoscop segítségével 
felvezetett ureter katéteren át 5-10 ml vízoldékony 
kontrasztanyag beadása történik, amely az uretert, 
ill. a vese üregrendszerét kirajzolja. negatív kövek 
kimutatásához levegőt, oxigént vagy széndioxidot 
is használnak kontrasztanyagként. Kettőskontrasztos 
technikával az üregrendszerben lévő papillomato-
sus, exophyticus jellegű tumorok jól ábrázolhatók. 
Alkalmazási területe a vizsgálat kockázata (fertőzés- 
és arteficiális sérülés veszélye) miatt, ill. a korszerű 
képalkotó eljárások birtokában jelentősen beszű-
kült.

Anterográd vizsgálat. A vizsgálatot röntgenátvi-
lágítással, vagy UH-vizsgálattal történő célzással, 
transrenalis drénen át történő kontrasztanyag fel-
töltéssel végezhetjük (8.3. ábra). 

obstructios kórképekben az IVP nem hoz kielé-
gítő eredményt (beteg oldalon nincs, vagy minimá-
lis elhúzódó kiválasztás van). Ilyenkor a leggyorsabb 
és legpontosabb információt az anterográd vizsgá-
lat biztosít. 

Retrográd urethro-cystográfia. Az urethra termi-
nalis végébe vezetett speciális fecskendőn át kont-
rasztanyagot juttatunk be a húgycsőbe, illetőleg a 
hólyagba. A feltöltés közben és utána a-p és ferde 
felvételeket készítünk, amelyet vizelés közben is 
megismétlünk (8.4. ábra).

A mictios cysto-urethrogram fontos információt 
nyújt a hólyag, hólyagnyak, a húgycső állapotáról, a 

Az ureterek proximális és juxtavesicalis szakasza 
ábrázolható, míg a középső része a zavaró bélárnyé-
kok miatt nem vizsgálható. A jobb vagy bal csípő-
árokba transplantált vese a felszínes elhelyezkedése 
miatt jól megítélhető. A kismedence vizsgálatánál 
fontos a jól telt húgyhólyag, amely mint akusztikus 
ablak szerepel. A megfelelő hólyagtelődés elérésé-
nek legjobb módja, ha a beteg vizsgálat előtt nem 
üríti ki a vizeletet. Ha a hólyag csak részlegesen telt, 
itassunk a beteggel ½ liter folyadékot és megvárjuk 
a jó hólyagtelődést. A húgyhólyagot katéterrel fel-
tölteni csak indokolt esetben szabad (kiválasztás 
rossz, sürgős vizsgálat elvégzése szükséges, beteg 
nem terhelhető folyadékkal). A transabdominalis 
UH-vizsgálattal megítélhető a hólyagfal vastagsá-
ga, belső felszíne, a hólyag bennéke, a prostata 
alakja, nagysága, durva szerkezete, a vesicula semi-
nalis, rectum, uterus és ovarium. A transrectalis vizs-
gálat elsősorban a prostata és a vesicula seminalis 
finom szerkezetének megítélését szolgálja, a kis 
kóros szerkezeti elváltozások felismerésében jelen-
tős. A herék és a penis vizsgálatánál is transversalis 
és longitudinalis síkokban történik a leképzés.

Natív röntgenfelvétel 

A-P natív vese. A natív vese és húgyhólyag felvétel 
kőgyanús esetekben indokolt. Főleg vese-, ureter- 
és hólyagkövek kimutatására használatos. 
Megítélhető a vese elhelyezkedése, nagysága, alak-
ja, mivel a veseállomány és a körülötte lévő zsírszö-
vet között jelentős a sugárelnyelődésbeli különb-
ség. A psoasszél kontúrelmosódottsága pararenális 
folyamatra (izgalomra) utalhat. A felvételeken ábrá-
zolódó csontok szerkezeti eltérései, nyirokcsomó és 
veseparenchyma meszesedések, üregrendszeri 
pozitív kövek fontos információt jelentenek (8.1. 
ábra). 

Célzott és ferde felvétel. A natív vese felvételen 
látott pozitív képlet kivetítésére szolgál. 
Kontrasztanyagos vizsgálatnál is alkalmazzuk (pl.: 
üregrendszerben lévő kő vagy veseparenchyma 
meszesedés elkülönítésénél, ureter vetületébe eső 
pozitív árnyék pontos helyének tisztázásakor). Ferde 
felvétel készül urethrográfia során.

Rétegfelvétel. A szummációs röntgenfelvétele-
ken számos zavaró árnyék nehezítheti a megítélést. 
A vese teljes vastagságát átfogó zonográfia a kon-
túrok megítélésére, a meszes árnyékok elemzésére 
használható. A térfoglalások kimutatásában is segít. 

A modern képalkotó eljárások ezt a módszert kiszo-
rították. 

Kontrasztanyagos vizsgálat 

Kiválasztásos urográfia (IVP). Szerepe az utóbbi két 
évtizedben átértékelődött, visszaszorulóban van. 
Amennyiben a klinikai és laborkémiai ismeretek bir-
tokában valószínűleg CT-vizsgálatra kerül sor, akkor 
a vesék és húgyutak IVP-ját mellőzni kell, mivel a 
kontrasztanyagos CT-vizsgálatot követően 
CT-urogram készülhet.

Ma elsősorban az üregrendszeri elváltozások és 
kövesség diagnosztikájában van a legfontosabb 
alkalmazási területe (8.2. ábra). 
Vizsgálati technika:
·	a vizsgálatot éhgyomorral végezzük, mivel a 

kontrasztanyag hányást, hányingert okozhat,
·	vizsgálat előtt a beteget szomjaztatni nem kell, 
·	tisztító beöntésre általában nincs szükség,
·	a natív felvétel elkészültétől a vizsgálat befejezé-

séig radiológus orvos irányítja a folyamatot,
·	a vizsgálat ellenjavallatát a sokkos állapot, a 

súlyos máj-, vagy vesekárosodás, veseelégtelen-
ség és myeloma multiplex jelenléte képezi,

8.1. ábra. 
natív vese felvétel. Bal vesében és az ureterben juxtavesica-
lisan pozitív kő

8.2. ábra. 
IVP. Bal oldali juxtavesicalis kő pangást okoz
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fia költség és kockázat/hatékonyság szempontjából 
jelentős előrelépés. 
Vizsgálati technika:
·	mindig natív vizsgálattal kezdünk, ez a viszonyí-

tási alap,
·	a vesék CT –vizsgálatához nem feltétlenül szük-

séges k.anyagot itatni a beteggel,
·	javíthatunk a képminőségen a bélperistaltica 

gyógyszeres csökkentésével,
·	a vese környezetének, elsősorban a nyirokcso-

móknak a vizsgálatánál a beleket oralis k.anyag-
gal fel kell tölteni,

·	mind a natív, mind a k.anyagos méréseket gép-
típustól, a helyi viszonyoktól és a kérdésfeltevés-
től függő standard protokollok szerint kell végez-
ni. Különösen érvényes ez a multislice technikára,

·	ureter tumor esetében a tumornak a környezeté-
hez való viszonyára kell koncentrálni, a beleket 
per os bejuttatott k.anyaggal töltsük fel. Az intra-
luminális terjedés iv. kontrasztanyag adás után az 
ureter telődési fázisában ítélhető meg. 

MDCT-vel nemcsak a vese, hanem az ureterek is 
teljes hosszukban ábrázolhatók (ld. 8.16. ábra). 
Látható a tágult ureter, a kő, vagy különböző magas-
ságban elhelyezkedő negatív kövek, amelyek a natív 
vese felvételen nem mutathatók ki. CT-vizsgálattal a 
retroperitoneum is jól megítélhető. 

MR-vizsgálat 

Az eljárás non invazív, ionizáló sugárzást nem hasz-
nálunk. Tetszőleges síkú metszeti képek létrehozá-
sa, többféle testszöveti kontraszt megjelenítése 
által a kóros folyamatok könnyebben felfedezhetők, 
térbeli helyzetük és kiterjedésük meghatározható. A 
véredények állapotának megítélésében jelentős 
többletinformációt adnak a gyors szekvenciák 
(gyors gradiens echo – GRE, GRASS stb.), valamint a 
zsírszupressziós (FS) technikák. A k.anyag halmozás 
dinamikája és nagysága révén a tumoros folyama-
tok fennállása, kiterjedésének meghatározása terü-
letén nagy előrelépés tapasztalható. A tumor sta-
ging megítélésében fontos szerepe van. 

Speciális kontrasztanyag (USPIo) alkalmazásával 
lehetőség kínálkozik a reaktív és metastaticus nyi-
rokcsomók elkülönítésére. Az MR-angiográfia és az 
MR-urográfia technikája sokat fejlődött az elmúlt 
időszakban, s jelentősen hozzájárul a régi hagyo-
mányos k.anyagos eljárások számának csökkenésé-
hez. 

Izotópvizsgálat 

A vese scintigráfia alapja, hogy megfelelő „vesekö-
teles” radiodiagnosztikum szükséges a vizsgálat-
hoz, melyet iv. adunk be. Az a hordozóanyag, amely 
a nephront különböző szakaszán és különböző 
mértékben passzálja, az esetek túlnyomó többsé-
gében 99mTc izotópjelzést kap. 

környezetben zajló folyamatokról. A hátsó húgycső 
elváltozásainak megítélésére a mictios urethrográ-
fia előnyős, a stricturák retrográd töltéssel ábrázol-
hatók a legjobban. 

Cystográfia (anterográd és retrográd). A húgyhó-
lyag kontrasztanyagos vizsgálata általában vízoldé-
kony jódos kontrasztanyag adását jelenti (60-120 ml 
k.anyagot adnak be a húgyhólyagba vezetett katé-
teren át). Szükség esetén 200-300 ml széndioxid 
bejuttatása történik (pneumocystográfia), majd 
röntgenfelvételt készítünk. A húgyhólyag kettős-
kontrasztos vizsgálata során a negatív és a pozitív 
kontrasztanyag együttes adásának előnyeit láthat-
juk. 

Retrográd cystográfia során a húgyhólyag hely-
zete, kontúrja, belső viszonya jól megítélhető. A fel-
töltés során követhető a hólyagfal tágulékonysága, 
fali merevségek kimutathatók. Ha a különböző mér-
tékben feltöltött hólyagot egyetlen röntgenfelvéte-
len ábrázoljuk, cystopoligráfiáról vagy policystográ-
fiáról van szó. 

A retrográd cystográfiát ajánlatos kiegészíteni 
mictios cystográfiával, mert a belső beszájadzás és 
a hólyagnyak vizelés közben készített felvételen lát-
ható jól (ld. 8.4. ábra). Ez a módszer pontosabb infor-
mációt ad, mint a kiválasztásos urográfiával vagy 
anterográd töltéssel elért cystogram.

CT-vizsgálat (spirál- és 
multidetektoros (MDCT) technika) 

A spirál (volumetrikus, helikális) CT-vizsgálat meg-
jelenése nagy előrelépés volt az uropoetikus rend-
szer megbetegedéseinek felfedezésében, jellegé-
nek és kiterjedésének meghatározásában. A térfo-
gat képalkotással az anatómiai és pathológiai viszo-
nyok jobban értékelhetők. A vizsgálat rendkívül 
gyors, a kontrasztanyag adás és követés jól időzít-
hető. Egy bolussal korai artériás, parenchymás és 
üregrendszeri fázist scannelhetünk (8.5. a, b, c ábrák). 

Az adatgyűjtés utáni reprocesszálási folyamat-
ban a különböző rekonstrukciós eljárások (MPR, MIP, 
VRT) lehetővé teszik a folyamatok kiterjedésének 
pontos meghatározását, az arteria és vena renalis, 
VCI állapotának felmérését, a folyamat dignitásának 
meghatározását. 

A CT-vizsgálat nem csak a tumoros térfoglalások 
felismerésében és karakterizálásában, hanem a 
gyulladásos folyamatok kimutatásában és elkülöní-
tésében is fontos. A natív vese CT biztonsággal 
mutatja a kövességet, a gáz jelenlétét. A CT- urográ-

8.3. ábra. 
Transrenalis drainen át beadott kontrasztanyag a vese üreg-
rendszerét és az uretert kirajzolja

8.4. ábra. 
Retrográd cystográfia. Húgyhólyag ép kontúrú, reflux nem 
látszik

8.5. ábra. 
a. Kontrasztanyagos CT-vizsgálat, coronalis MIP re kon-
strukció, korai arteriás fázis, corticomedulláris disz junk ció
b. Parenchimás fázis
c. Üregrendszeri fázis

B

C

A
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Korábban e módszer a vesetumorok kimutatásá-
ban, kiterjedésének meghatározásában, dignitásá-
nak eldöntésében kiemelkedő szerepet játszott. 
Veseagenesia vagy aplasia gyanújánál, féloldali 
néma vesénél, vese traumánál, a vese fejlődési 
rendellenességeinél, az a. renalis és ágrendszere 
állapotának felmérésénél (8.10. ábra), elváltozásainak 
tisztázásánál, a transplantált vese vérellátásának 
kimutatásában (8.11. ábra) igen fontos módszer volt.

A modern képalkotó eljárások elterjedésével 
(UH-, CT- és MR-vizsgálat) a vese angiográfia erősen 
visszaszorult és főleg intervenciós terápiás radioló-
giai eljárásként használjuk (vese arteria szűkület 
tágítása, stent behelyezése, hatalmas, vérző vesetu-
morok tápláló arteriájának palliatív célú elzárása).

Kismedencei angiográfia 

A kismedencei szervek vérellátásának vizsgálata 
Seldinger technikával végzett femoro-iliacalis angi-
ográfiával történik (ld. 8.11. ábra). Diagnosztikai 
jelentősége a modern képalkotó eljárások birtoká-
ban már nem nagy, viszont lokális kemoterápia 
szempontjából fontos. 

Cystoscopia + biopsia, TUR 

A húgyhólyag tumorok kimutatásában, a fali tumor-
terjedés mélységének meghatározásában a cystos-
copia, ill. a cystoscopiához társuló biopsziás minta-

A leggyakrabban használt 99mTc jelzett radiodiag-
nosztikumok:
·	DTPA (dietilentriamin–pentaecetsav), mely főleg 

glomeruláris filtrációval választódik ki,
·	DMSA (dimerkapto-szukcinilsav), mely főleg 

tubuláris ágens, a prox. tubulusokban akkumulá-
lódik,

·	MAG3 (merkapto-acetil-triglicin) és EC (etilén-di-
cisztein), melyek elsősorban aktív tubuláris secre-
tioval választódnak ki,

·	GH (glukoheptonát), mely kevert típusú, glome-
ruláris és tubularis ágens,

·	A radiojóddal jelzett (I131, I123) oIH (ortojód- hippu-
rát vagy Hippurán) zömében aktív tubuláris szek-
récióval, kisebb részben glomeruláris filtrációval 
választódik ki.

A vese izotópvizsgálat különböző fázisai különíthe-
tők el:
·	a vesékbe áramló radiofarmakon arteriás (vas-

cularis) fázisa, 
·	intrarenális izotóptransport következő lépése a 

nephronális, más néven secretios fázis,
·	excretios fázis az izotópnak a veséből való 

különböző gyorsaságú eltávozását mutatja (8.6. 
ábra).

Technikai szempontok
Az egyes módszerek technikai szempontjai szerint 
csoportosíthatjuk a legfontosabb radionuklid meg-
jelenítéses vizsgálatokat:
·	dinamikus vese megjelenítés (pl.: izotóp renográ-

fia), 
·	intervenciós vizsgálatok (Furosemid diuresis, 

Captopril – intervenciós renográfia),
·	statikus vese scintigráfia,
·	cystourethrogram és vizeletáramlás mérése a 

vesico-ureteralis reflux vizsgálatára alkalmas,
·	clearance vizsgálatok. GFR/RPV quantitatív meg-

határozása kamera renográfiás felvételről,
·	„first pass” renális angiográfia.

A metasztázisok keresése igen fontos a tumor 
staging meghatározása szempontjából (8.7. ábra).

Vesedaganatoknál, prostata tumornál kiegészítő 
csontscintigráfia végzése indokolt. 

Renalis angiográfia 

A hasi áttekintő aortográfia (8.8. ábra) és szelektív 
renális arteriográfia (8.9. a,b ábra) invazív eljárás. 

8.6. ábra. 
normális renogram. Vesék szabályos méretűek, a dúsítás 
normális. Renogramok és számszerű időparamétereik, vala-
mint GFR-arányok kiegyenlítettek

8.7. ábra. 
Csontscintigráfia. Prostata tumor metastasisok a csontokban 
(sötét foltok)

8.8. ábra. 
Hasi áttekintő aortográfia. Hasi aorta és az arteria renalisok, 
elsődleges és másodlagos elágazódásai ábrázolódnak

8.9. ábra. 
a., b. Szelektív renalis angiográfia. Vese arteriás rendszere 
pontosabban megítélhető

A

B

8.10. ábra. 
Hasi aortográfia. Bal areteria renalis középső harmadában 
jelentős szűkület

8.11. ábra. 
Femoroiliacalis angiográfia. Jobb oldalon a transzplantált 
vese vérellátása jól megítélhető
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zetben a vesék egy csigolyatestnyit normális körül-
mények között is süllyedhetnek, az ezt meghaladó 
mértékű süllyedés kóros. Légzéskor a vesék cra-
nio-caudális irányú elmozdulása jelentős (3-7cm).

A vese üregrendszerének ábrázolása kont-
raszt-töltéssel lehetséges. Az ép vesemedence és 
vesekelyhek sokféle variációt mutatnak, ezek isme-
rete rendkívül fontos. A morfológiai variációk elle-
nére általában a röntgenképen a kelyheket össze-
kötő vonal, az un. kehelyvonal szabályosan ívelt és 
párhuzamos a vesekontúrral (ld. 8.14. ábra). Az ure-
teren felső lumbalis, középső sacralis vagy iliacalis 
és alsó kismedencei harmadot különböztetünk 
meg. A felső rész a gerinc felé convex íveltségű, a 
középső szakasz a m. psoason halad. Az ureter a kis-
medencébe jutva ívben mediál felé hajlik és a 
húgyhólyag hátsó felszínének alsó részén szájadzik 
a hólyagba. A húgyhólyag közvetlen szomszédsá-
gában van a juxtavesicalis szakasz, a hólyagfalat fer-
dén átfúró ureter részletet intramuralis résznek 
nevezzük. A vizelet áramlása csak a húgyhólyag irá-
nyába normális, vesico-ureteralis reflux egy éves kor 
felett biztosan kóros. 

Ultrahangvizsgálat. A vesék alakja megegyezik a 
hagyományos röntgenképen látottakkal. A trans-
versalis metszeteken, a metszeti sík magasságától 
függően, eltérő a vese alakja. A felső és alsó har-
madban kerek vagy ovális, a hilusban C alakú, a 
belső kontúrt megszakítja a vesehilus vagy vesesi-
nus. A vese hossz- és harántmetszeti UH-képein a 
parenchymán belül elkülönül a közepes reflexió-
szintű, harmonikus szerkezetű cortex, amely beéke-
lődik a cystosus medulláris állomány közé is. A cent-
rális echokomplexum kifejezetten hyperreflec tív, 
amelynek oka a vesemedence, kelyhek, a peripel-
vicus kötő- és zsírszövet és az itt futó érképletek 
erősen reflektáló felületei (8.15. a, b ábrák).

A vesemedence és kelyhek tágulat esetén cysto-
sus képletként ábrázolódnak. 

A vese érellátását color és power Doppler tech-
nikával jól vizsgálhatjuk (8.15. c, d ábrák). Az ureterek 
proximális és juxtavesicalis szakasza szerencsés 
esetben vizsgálható, kisfokú tágulat esetén viszony-
lag jól vizualizálható. A középső ureterszakaszt bél-
gázok fedik. 

CT-vizsgálat. A natív felvételen a parenchyma és 
az üregrendszer denzitása eltérő, így elkülönül. A 
pozitív és negatív kövek, parenchyma meszesedé-
sek hiperdenz képletként jól ábrázolódnak. 
Kontrasztanyagos vizsgálatnál a különböző fázis-
ban a vesék eltérő szerkezetet mutatnak a kont-
rasztanyag dinamikájától függően (ld. 8.5. a, b, c 
ábrák). CT-urográfiával a vese üregrendszere, az ure-
terek és a hólyag egyben ábrázolható (8.16. ábra). 

MR-vizsgálat. A vesék anatómiai részletei a T1 
súlyozott SE felvételeken láthatók. A közepes jelin-
tenzitású vesék az erős jelmenetű retroperitonealis 
zsírban az összes direkt síkú leképzésnél jól kivehe-
tők, a kéreg és velőállomány elkülönül. Felismerhetők 
a jelmentes hílusi erek, az alacsony jelintenzitású 
pyelon, a magas jelmenetű peri- és pararenális tér, 
az itt lévő fasciák (8.17. ábra). 

A T2 súlyozott SE felvételen a veseparenchyma 
közepes, az üregrendszer magas jelintenzitású, a 
cortex és medulla nem határolódik el (8.18. ábra). 

MR-urográfia segítségével a teljes üregrendszert 
ureterekkel együtt ábrázolhatjuk (8.19. ábra). 

A vesék kóros elváltozásai 

Alaki variációk és pseudotumorok. Számos, változa-
tos formában jelentkező congenitalis és szerzett 
eltérés az urogramon és az UH-vizsgálat során rená-
lis rosszindulatú térfoglalás gyanúját keltheti. Mivel 

vétel fontos szerepet játszik. A TUR elvégzésével 
szövettani feldolgozáshoz alkalmas anyagvétel tör-
ténik. A tumor prognózis szempontjából jelentős 
fali terjedés (tumor staging), tumor tipizálás meg-
történhet (tumor szövettani szerkezete, grading, 
infiltratív jelleg).

1. Vese 

Anatómia 

A vesék bab alakúak. A mediális veseállomány a 
sinus fölött és alatt ajakszerűen végződik. 

A felnőttek vesemérete: hosszanti átmérő 12,3 – 
13,3 cm, haránt átmérő 5,7 – 6,3 cm (8.12. a,b ábra). 
Az újszülöttek és csecsemők veséje relatíve nagy. A 
vesék végleges nagyságukat 5-10 éves korban érik 
el. 

Vizsgálati technika 

Natív és kontrasztanyagos vese-röntgen-
vizsgálat. normális esetben a vesék a lumbalis 
gerinc két oldalán, a psoas szélekkel párhuzamosan 
húzódó veseágyban helyezkednek el. A bal vese 
minimálisan magasabban látható a jobb veséhez 
képest. Az utóbbi hilusszintje az L.II. csigolyatest 
közepének magasságában van. A psoas izom late-
rális kontúrja éles a mellette lévő zsírszövet fokozott 
transparentiája miatt. Az alsó pólusokra bélgáz 
árnyéka vetülhet, ennek ellenére általában a kontúr 
felismerhető. A vesét is transparens zsírszövet veszi 
körül, így a capsula fibrosa mentén a vesekontúr jól 
kirajzolódik. A felső vesepólusok, ill. a mellékvesék 
csak ritkán ítélhetők meg, mivel ez a veserész dor-
zálisabban fekszik az alsó pólusnál. A jobb vesénél a 
rávetülő máj, a bal vesénél a gyomorfornix nehezíti 
az elkülönítést (8.13. ábra). Kiválasztásos urográfia 
(IVP) során a nephrográfiás fázisban – a parenchy-
ma kontrasztanyag felvétele eredményeként – a 
veseállomány sugárfogóbbá válik, a vese és a kör-
nyezete közötti kontrasztkülönbség fokozódik, a 
veseárnyékok jobban kirajzolódnak (8.14. ábra). A 
vese hossztengelye a medián-sagittalis síkkal 20 
fokos szöget zár be, felülről és hátulról lefelé és elő-
refelé irányul, az alsó pólusok egymástól távolabb 
és előrébb vannak, mint a felső pólusok. A hilusok 
mediál felé és kissé előrefelé tekintenek. Álló hely-

8.13. ábra. 
natív vese röntgenfelvétel

8.14. ábra. 
Kiválasztásos urográfia (IVP). Szabályos üregrendszer

8.12. ábra. 
a.Húgyúti rendszer vázlatrajza coronalis síkban
b. Vese hosszmetszeti képe

A

B
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az ultrahangvizsgálatot széles körben, szinte szűrő-
eljárásként alkalmazzuk, nagyon fontos ezeket a 
variációkat ismerni és a térfoglalás kérdésében kor-
rekt véleményt adni, a hamis pozitív vagy a fals 
negatív diagnózist elkerülni. 
A vesék pseudotumoros elváltozásai a következők:
·	lép vagy máj által okozott szervi impressziók a 

fejlődő vese alaki elváltozását, körülírt kiboltosu-
lását idézhetik elő, járulékos lép vesére vetülve 
tumor gyanúját keltheti,

·	perzisztáló embrionális lebenyezettség 
 Az ébrényi lebenyezettség normális esetben az 

5.-6. életévben eltűnik. Ha a posztnatális paren-
chyma növekedés a vese egész területén, vagy 
annak körülírt részében elmarad, a lebenyezett-
ség felnőtt korban is jelen lehet. A vese kontúrja 
hullámos, többszörös kiboltosulás és besüppe-
dés észlelhető (8.20. ábra),

·	dromedár vese
 A vesekontúr kiemelkedése és a parechyma 

kiszélesedés körülírt területre korlátozódik. Az 
elváltozás általában a bal oldali vesét érinti és a 
vese megközelítőleg háromszög alakot mutat,

·	púpos vese
 Általában a bal vese középső harmadában laterá-

lisan a parenchyma körülírt kiszélesedése látszik, 
a kontúr előboltosul és az üregrendszer felé is 
íves parenchyma benyomódás figyelhető meg. 
Parenchyma-híd is csatlakozhat hozzá (8.21. ábra),

·	parenchyma-ék a parenchyma körülírt, ékszerű 
kiszélesedése az üregrendszer irányába (8.22. 
ábra),

8.15. ábra. 
a., b. 2D UH normál vese hossz- és harántmetszeti kép. 
Harmonikus szerkezetű cortex, echoszegény, csaknem cys-
tosus medulláris állomány jól elkülönül. Centrális echo-
komplexum kifejezetten echodús. Hilus szintjében a vese C 
alakot mutat, a v. és a. renalis jól ábrázolódik
c. Color Doppler UH. Vesét ellátó érrendszer másodlagos 
ágakkal is jól látható
d. Power Doppler UH. Szabályos vérellátású vese

A

B

C

D

8.16. ábra. 
CT-urogram, a teljes üregrendszer egyben ábrázolódik

8.17. ábra. 
T1 súlyozott MR-felvétel, coronalis síkban. Veseparenchimán 
belül a cortex és a medulláris állomány elkülönül, az üreg-
rendszer jelmentes. Peripelvicus és perirenalis zsírszövet 
magas jelmenetű

8.18. ábra. 
T2 súlyozott MR-felvétel coronalis síkban. Parenchima csak-
nem egyneműen magas jelintenzitású, az üregrendszer 
kifejezetten jeldús

8.19. ábra. 
MR-urográfia. Jobb oldali üregrendszeri tágulat teljes egé-
szében megítélhető

8.20. ábra. 
2D UH. Vesék kontúrja hullámos, egyenetlen parenchima-
vastagság



Vizeletkiválasztó és elvezető rendszer radiológiai vizsgálata    315314    Vizeletkiválasztó és elvezető rendszer radiológiai vizsgálata

·	regenerációs csomók (focalis corticalis hyperp-
lasiák és hypertrophiák) a vese szövetének kom-
penzatórikus megszaporodása során alakul ki,

·	sinus lipomatosis
 az urogramon kehelyszár benyomatot és dislo-

catiot okozhat. UH-vizsgálatnál egyik formájá-
ban a centrális echokomplexumon belül multi-
focalis echoszegény szolid gócárnyékok jelen-
nek meg, amelyeket valódi daganattól el kell 
különíteni,

·	gyulladásos pseudotumorok közül ki kell 
emelni a xanthogranulomatosus pyeloneph-
ritist, amely lokális parenchyma destructioval, 
proliferatív granulomatosus szövetszaporulattal 
jár és daganatot utánozhat, kőképződés is gyako-
ri (8.26., 8.27. a, b és 8.28. a, b ábra). 

Az előbbi elváltozások az IVP és az UH-vizsgálat 
során lokális parenchyma kiszélesedést, deformitá-
sokat, előboltosulásokat okozhatnak. Ilyenkor izo-
tópvizsgálat, kontrasztanyagos CT-vizsgálat végzé-
se indokolt, mert ezek a nem tumoros kiszélesedett 
parenchyma területek izotóp- és kontrasztanyag 
halmozása hasonló vagy csökkent az ép parenchy-
mához képest. 

·	Berinti-féle columna a focalis corticalis 
hyperplasia jeleként a cortex oszlopszerűen 
domborodik be a centrális echokomplexum 
felé (8.23. ábra), supra- és infrahilaris ajak 
kiszélesedése lokális veseparenchyma volu-
mennövekedéssel,

·	lepényvese a normálistól eltérő echoszerkezeti 
és alaki változással jár, a CT-vizsgálat segít a meg-
ítélésben (8.24. a, b ábra),

·	ren arcuatusnál a kötőszövetes isthmus eltér a 
parenchyma szerkezettől. Gyulladással kombiná-
lódva a gyulladásos pseudotumor valódi daga-
nattól való elkülönítése nehéz lehet (8.25. a, b, c 
ábra),

8.21. ábra. 
2D UH. Bal vese kp. harmadában a parenchima kiboltosul, 
körülírtan kiszélesedett

8.22. ábra. 
2D UH. Vesében ékszerű parenchima kiszélesedés

8.23. ábra. 
2D UH. Bertini-féle columna. Parenchima oszlopszerűen 
nyomul a centralis sinus felé

8.24. ábra. 
a. Bal oldali lepényvese. MDCT, korai artériás fázis. 
Veseparenchima a k.anyagot egyenletesen halmozza, a 
parenchima deformált, a vese alakja szabálytalan. Lép a vese 
felső pólusán benyomatot okoz 
b. MDCT vénás fázis. Lepényvese felől tágult vesevénák 
ömlenek a VCI-be

A

B

8.25. ábra. 
a. Patkóvese IVP. Ureterek lefutása jellegzetes. Vesék alsó 
pólusának összenövése sejthető
b. MDCT k.anyagos vizsgálat, coronalis síkú MIP rekonstruk-
ciós kép. Patkóvese parenchimája és a parenchima össze-
kötő híd jól ábrázolódik
c.  Coronalis T1 MR-kép. Patkóvese

B

C

A

8.26. ábra. 
IVP. Jobb oldalon az üregrendszer szabálytalanul deformált, 
a parenchima inhomogén, a jobb vese megnagyobbodott. 
Bo. pu. határon kanyarulat
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·	számfeletti vese
 Rendkívül ritka fejlődési rendellenesség. Saját 

tokja, uretere és vérellátása van. 
·	hypoplasias vese

Egyenletesen megkisebbedett, normális alakú 
vesét látunk. Az urogramon az üregrendszer sza-
bályos (8.30. a ábra). UH-vizsgálattal kisebb, de nor-
mális szerkezetű vese ábrázolódik. CT-vizsgálatnál 
az egyenletesen megkisebbedett vese parenchy-
mája a kontrasztanyagot homogénen veszi fel (8.30. 
b ábra). 

A normális szerkezet felismerése segít a gyulla-
dásos vagy vascularis alapon létrejött zsugorvesé-
től való elkülönítésben. Ennél a kontúr szabálytalan, 
egyenetlen, a parenchyma szerkezet inhomogén, 

Fejlődési rendellenességek. Az urogenitális 
rendszer területén gyakori a fejlődési rendellenes-
ség, ami feltehetően a bonyolult fejlődési mecha-
nizmusra vezethető vissza. Ezek egy része mellék-
lelet, különösebb zavart nem okoznak. 

nephrogén fejlődési rendellenességek. A vese 
fejlődési rendellenességei közül a következők emel-
hetők ki:
·	vese agenesia

– kétoldali vesehiány (arenia) esetén az újszü-
lött életképtelen. Gyakran más súlyos fejlődé-
si rendellenességgel együtt jár, 

– egyoldali vesehiány fennállásakor a betegek 
10%-ában a mellékvese is hiányzik. Sokszor 

teljesen tünetmentes. A soliter vese kompen-
zatórikusan hyperplasiás, átveszi az ellenolda-
li hiányzó vese funkcióját (8.29. a, b, c, d ábra). 

Szoliter vese esetén a vesehiány mellett egyéb 
lehetőségre is gondolni kell, hiszen számos esetben 
a különböző vizsgáló eljárásokkal a funkció nélküli 
vese nem kórismézhető, s a gócként szereplő néma 
vese nem kerül felismerésre, így vesetuberculosis, 
zsákvese, zsugorvese, pyonephros esetén a gócta-
lanítás elmaradása káros következménnyel járhat.

Hasi UH-vizsgálattal a veseágyban, ill. a has 
egyéb területén második vese nem mutatható ki. 
natív vese felvételen sem látható második veseár-
nyék. Izotóp renográfia egy vese működését jelzi. 
IVP, ill. CT-vizsgálat szintén jól mutatja a vese hiá-
nyát. Angiográfia végzésére általában nincs szük-
ség. Agenesiánál az érintett oldalon hiányzik az a. 
renalis, míg aplasiánál kis arteriás hálózat, ill. vese-
állományra emlékeztető szabálytalan szövet eset-
leg felismerhető. Az agenesiás oldalon cystosco-
pia során szájadék nem látható. 

8.27. ábra. 
a.  natív CT-vizsgálat. Jobb oldali veseparenchimában hipo-
denz gócok. Bal oldalon korallkő, szabálytalan szerkezetű 
parenchima
b. K.anyagos CT-vizsgálatnál az elváltozások még jobban 
megítélhetők, a jobb vese kontúrja hullámos, egyenetlen

A

B

8.28. ábra. 
a. natív CT axiális kép. Bal vese deformált, felső részében 
mediálisan ovális hipodenz terület benne meszesedéssel
b.  K.anyagos CT-vizsgálat. Ép veseparenchima a k.anyagot 
homogénen halmozza. Kóros bal oldali terime minimális k.
anyag felvételt mutat. XGP

A

B

8.29. ábra. 
a. Axiális CT-képek. Jobb oldalon a psoas mellett a normális 
vesénél valamivel kisebb denzitású, aplasiás vese látszik, 
mellette extrém tág ureter
b., c. Coronalis MPR CT-kép. Jobb oldali tág ureter a hólyag-
szájadékban végződik árnyékkiesést okozva
d. Coronalis MR-kép (TRUFI). Jól kivehető a tág, kanyargós 
ureter (sárga nyíl). Húgyhólyag mögött ondóhólyag cysta 
(fehér nyíl)

A

B

C

D

8.30. ábra. 
a. IVP. Bal oldalon kis vese, szabályos kehelyszárak és kehely-
végek
b. MDCT-kép. Bo. egyenletesen megkisebbedett vese, 
parenchimája a k.anyagot homogénen, de az ellenoldalhoz 
képest csökkent mértékben veszi fel 

A

B
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pangás, tágulat és ennek következményeként kiala-
kuló gyulladás, kőképződés. A rendellenes helyü-
kön elhelyezkedő vesék a környezetre nyomást 
gyakorolhatnak, másodlagos tüneteket okozva. 

Azonos oldali dystopia. A vese nem a normális 
helyén, hanem azonos oldalon, attól craniálisan 
(8.33. a, b ábra) vagy caudálisan (8.34. a, b, c ábra) 
található. Craniális dystopiánál a vese részben vagy 
egészben a mellkasban foglal helyet (thoracalis 
dystopia). Gyakoribb a caudalis dystopia, amely 
lumbalis, pelvicalis, sacralis (iliacalis) lokalizációjú 
lehet. Féloldali és kétoldali is lehet (8.34. a, b, c ábra) 
az elváltozás. 

Keresztezett dystopia. A dystopiás vese az ellen-
kező oldalon van, uretere a gerincet keresztezve a 
szabályos oldalon szájadzik a hólyagba, vagyis egy-
oldalon két vese található. 

Ureterogén fejlődési rendellenességek
Hydrocalyx. Egy vagy több kehelycsoport tágu-

lata. Az elváltozás kialakulhat gyulladás miatt. 

vastagsága egyenetlen, fokozott reflexiójú terüle-
tek meszesedésre utalnak (8.31. ábra). Az elkülöní-
tésben fontos az izotóp renográfia: a zsugorvese 
funkciója csökkent vagy hiányzik. 
·	hyperplasias vese

Egyoldali veseagenesia, hypoplasia vagy kora-
gyermekkorban végzett nephrectomia esetén a 
megmaradt vesében kompenzatórikus hyperplasia 
alakul ki. 

Fúziós zavarok
·	patkóvese (ren arcuatus)
·	A veséknek rendszerint az alsó pólusai, ritkán a 

felső pólusok egymás felé hajolva összenőnek. A 
vesék tengelyállása rendellenes, hossztengelyük 
caudális irányba konvergál. A patkóvese a nor-
málisnál általában mélyebben van, az ureterek 
rövidek és a kettő együttes lefutásában lant ala-
kot rajzol ki (ld. 8.25. a, b, c ábra).

·	dystopiás vese összenőhet a túloldali orthotop 
vesével. Előfordulhat, hogy mindkét vese rend-
ellenes elhelyezkedésű, összeköttetésben állnak 
egymással és sokféle alaki variációt mutatnak, S 
vagy L alakban (sigma vese) (8.32. a, b, c ábra) 
esetleg a mediális szélük mentén egyesülnek, 
egyetlen nagyobb, szabálytalan alakú vesetö-
meggé: lepényvese (ren informis) (ld. 8.24. a, b 
ábra).
Ezek a fúziós zavarok locus minoris resistentiaet 

jelentenek, gyulladásra és kőképződésre hajlamosí-
tanak.

A vese helyzeti rendellenességei. A vese helyze-
ti anomáliája csaknem mindig forgási és alaki rend-
ellenességgel társul. Ezért gyakori az üregrendszeri 

8.31. ábra. 
MDCT coronalis MPR k.anyagos kép. Jobb vese kisebb, 
parenchimája inhomogénen foltosan veszi fel a k.anyagot, 
parenchima szerkezet inhomogén. Bo. vese szabályos

8.32. ábra. 
a. 2D UH. Bo. a veseágyban szabályos vese nem látszik. Jo., 
ill. a gerinc előtt középen tágult üregrendszerű, szabálytalan 
alakú és szerkezetű veseparenchima
b. IVP. Kettős üregrendszerű jobb oldali vese. Alsó üregrend-
szer uretere íves kanyar után bal oldalon szájadzik be
c. CT-vizsgálat, axiális kép. Sigmavese kettős üregrendszerrel

B

C

A

8.33. ábra. 
a. IVP. Mk. oldali vese dystopiája. Jo. kifejezett üregrendszeri 
tágulat
b. Axiális CT-kép. Mk. vese thoracalis dystopiája

A

B

8.34. ábra. 
a. UH. Kismedence kp. részén a hólyag felett tágult üreg-
rendszerű dystopiás vese látszik
b. IVP. Szabályos helyzetű jobb vese. Bal vese caudalis dysto-
piája a sacralis csigolyák szintjében
c. Axiális k.anyagos CT-kép. Dytopiás vese parenchimája a 
k.anyagot jól halmozza. Parenchima egyenetlen, vastag

B

C

A
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ben van valamelyik kehellyel. Legtöbbször véletlen 
lelet, panaszt nem okoz. UH-vizsgálattal (8.37. a ábra) 
és IVP során diagnosztizálható, a spirál CT jól mutat-
ja a diverticulumot és a járatot (8.37. b, c, d ábrák). 

Pyelo-ureteralis határ szűkülete (strictura pyelo-ure-
teralis). Veleszületett fejlődési rendellenesség. Az 
elváltozás funkciózavart, pangást okozhat, kitágul a 
vesemedence, pyelectasia lép fel, mely reversibilis 
állapot, az elfolyási akadály megszüntetését köve-
tően a tágulat megszűnik (8.38. ábra). 

Hosszú ideig, sokszor évekig tartó vizeletelfolyá-
si akadály esetén a pyelectasiat a kelyhek kitágulása 
követi. A vesemedence és a kelyhek nagy tágult, 
közös üreggé alakulnak, a vese parenchyma fokoza-
tosan elpusztul, elvékonyodik, hydronephrosis ala-
kul ki (8.39. a, b ábra). A praenatalis UH-vizsgálatoknak 
köszönhetően lehetőség van az intrauterin diag-
nosztizálásra. Doppler UH-vizsgálat vagy 
CT-angiográfia segítségével bizonyíthatjuk a polaris 
artéria okozta külső leszorítást (8.40. a, b, 8.41. ábra). 
Bizonyos esetekben az izotópvizsgálat (diuretikus 
renográfia) vagy anterográd pyeloureterográfia 
segíthet az oki tényező kimutatásában. 

Kettős üregrendszer (pyelum et ureter duplex). A 
húgyivarszervek leggyakoribb veleszületett rendel-

okozhatja a kehelyszárat leszorító artéria, a lument 
elzáró kő (8.35. a, b ábra), kehelyszár külső tumoros 
kompressziója. 

UH-vizsgálattal az elváltozás jól felismerhető 
cystosus képlet formájában. 

Az IVP-n a tágult kehely kontrasztanyaggal telő-
dik és kirajzolódik, a leszorítás helye általában kimu-
tatható. A kövesség mindkét módszerrel igazolható. 

A kehelyszárat leszorító artéria Doppler és színes 
Doppler vizsgálattal felismerhető. Régebben kimu-
tatására legjobb módszer volt a DSA. Újabban a 
multidetektoros CT-vizsgálat használata előnyös, 
igen informatív (8.36. a, b, c, d ábra). 

Kehelydiverticulum. Általában cseresznyényi cys-
taszerű elváltozás, amely szűk járattal összeköttetés-

8.35. ábra. 
a. Vese 3D UH-kép. Kövek mögött enyhe izolált kehelytágulat
b. Kőlecsúszás után jelentős üregrendszeri tágulat 

A

B

8.36. ábra. 
a. MDCT. Coronalis MPR kép, korai arteriás fázis. Bal vese 
cortexe minimális k.anyagot felvett. Cystosus képlet k.anya-
got nem halmoz
b. Késői (üregrendszeri) fázis. Cystosus képletben a k.anyag 
megjelent, tágult üregrendszer
c.  Alsó pólusban gyulladt  hipodenz terület
d.  Jól látható a k.anyagot kiválasztó üregrendszer, tágult 
kelyhek és pyelon

A

B

C

D

8.37. ábra. 
a 2D UH. Bal vese kp. harmadában laterálisan cystosus 
elváltozás echogén részlettel
b.  nativ vese CT. Bal oldalon hipodenz (vízdenzitású) képle-
ten belül kőárnyék
c.  Parenchimás fázisban cystosus képlet kővel még jobban 
látszik
d. Késői kiválasztásos fázisú vizsgálatnál a cystosus képlet 
k.anyaggal kitelődik, üregrendszer felé járat figyelhető meg

A

B

C

D

8.38. ábra. 
IVP. Jo. vese üregrendszere ectasiaszerűen tágult. Pu. hatá-
ron vonalszerű árnyékkiesés vas aberransra utal
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ban és lateralisan éri el a húgyhólyagot. A kettős 
vese egyik uretere a hólyagon kívül is szájadzhat 
(ectopia ureteris). 

A diagnosztikában az UH-vizsgálat az elsődle-
ges. Rendszerint mélyen benyúló parenchymaék 
vagy széles parenchymahíd osztja ketté a centrális 
echocomplexumot (ld. 8.22. és 8.23. ábrák). 

IVP kapcsán az üregrendszeri kettőzöttség álta-
lában jól ábrázolható. Az ureterek fissus jellegének 
vagy kettős beszájadzásának eldöntésénél alkal-

manként az átvilágítás mellett végzett vizsgálat és 
ureterkövetés segíthet (8.42. ábra). 

A multidetektoros CT-vizsgálat coronalis síkban 
történő rekonstrukcióval, valamint CT- és 
MR-urográfia igen pontos adatokat szolgáltat az 
anatómiai viszonyokról (8.43. ábra).

Diverticulum ureteris. Ritka fejlődési rendellenes-
ség. Általában az ureter alsó harmadában alakul ki, 
benne a pangó vizelet befertőződhet, ascendáló 
fertőzést, pyelonephritist, kőképződést okozhat. 

Diagnosztikájában az IVP 
(8.44. ábra), ureterogram, 
cystoureterográfia, multi-
detektoros CT-urográfia, 
MR-urográfia, ureteros-
copia játszik fontos szere-
pet. 

Ectopia ureteris. Az 
ureter nem a hólyagba 
szájadzik, hanem lányok-
nál a hüvelybe, vagy a 
gátba, fiúknál a húgycső-
be, az ondóhólyagba, 
vagy a ductus deferens-
be. Általában a kettős 
vese felső uretere az 
ectopiás (8.45. ábra). A 
diagnózis felállításában a 
mictios cystogram, cys-
toscopia segíthet. Az IVP, 
az UH-vizsgálat félreve-
zethet, mert az ectopiás 
ureterhez tartozó vese-
rész korán elpusztul és 

lenessége. A két vesemedencét és a hozzájuk tarto-
zó kehelyrendszert szabályos helyzetű, de hosz-
szabb veseállomány veszi körül. 

A kettőzöttség lehet egy vagy kétoldali. Az azo-
nos oldali ureterek a hólyagba való beszájadzás 
előtt egyesülhetnek (ureter fissus) vagy külön-külön 
szájadzanak a hólyagba. A felső vesemedence ure-
tere distalisabban és mediálisan, az alsóé magasab-

8.39. ábra. 
a. 2D UH. Jobb oldali vese üregrendszer nagyfokú tágulata. 
Parenchima elvékonyodott, echodús
b. Hydronephrosis 3D rekonstrukciós CT-képe 

A

B

8.40. ábra. 
a. MDCT. Coronalis MIP angiográfia, polaris arteria bal oldalon
b. Polaris arteria a pu. átmenetnél kompressziót okoz, enyhe 
mögöttes üregrendszeri tágulat

A

B

8.41. ábra. 
MDCT angiográfia. Coronalis síkú curved MPR. Mk. oldali 
alsó polaris arteria a veséknél közepes fokú üregrendszeri 
tágulatot okoz

8.42. ábra. 
IVP. Jo. ureter fissus

8.44. ábra. 
IVP. Bal oldali ureter alsó harmadában ujjbegynyi diverticulum

8.43. ábra. 
MDCT urográfia 3D SSD rekonstrukciós kép. Jo. pyelon dup-
lex et ureter fissus

8.45. ábra. 
IVP. Jo. kettős vese üregrend-
szer, felső ureter és üreg-
rendszer tágulatával
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Refluxív megaloureter diagnosztizálásában fon-
tos vizsgálat a mictios cystoureterográfia. Az obst-
ruktív megaloureter diagnózisát a vesemedencébe 
helyezett percutan nephrostoma anterográd tölté-

se teszi lehetővé, ill. a CT- és MR-urográfia segíthet 
a viszonyok tisztázásban.

Retrocavalis ureter. A pyelonból szabályosan 
eredő ureter rövid lefutás után derékszögben medi-
ál felé fordul és a gerinc vetületében halad caudalis 
irányba. Az ureter normálisan a nagyerektől ventrá-
lisan fut. Ebben az esetben azonban megkerüli a 
VCI-t, vagyis egy rövid szakasza retrocavalis elhe-
lyezkedésű. A leszorítás következménye nagyfokú 
pangás, hydronephrosis lehet. 

Az UH-vizsgálat a pangást jelzi. Az IVP az L.III-IV. 
csigolya magasságában az ureter S alakú megtöre-
tését, lefutását és a felső ureterszakasz tágulatát 
mutatja (8.52. ábra). Kontrasztanyagos CT-vizsgálat 
(spirál vagy multislice) jól ábrázolja a VCI-t és a 
mögötte futó ureterszakaszt, az ettől proximálisan 
elhelyezkedő tágult uretert. MR-urográfia is segít a 
diagnózis felállításában. 

Ureter stenosis. Congenitalis formájánál az érin-
tett szakaszon az izomréteg hypo- vagy aplasiája 
fordul elő. Ritkán valvula ureteralis vagy diaphrag-
mához hasonló membrán okoz ureter szűkületet. 
Ureterfal hegesedés vagy érellátási zavar következ-
tében kialakult ureter körüli hegesedés is lumen-
szűkülethez vagy megtöretéshez vezethet. A diag-
nosztikában elsődleges az UH-vizsgálat, amely a 
pangást mutatja. Az IVP során készített késői felvé-
telek, hason fekvő felvétel jelzi a szűkület helyét. 
MDCT-vizsgálattal az ureter teljes szakasza követhe-
tő. A szűkült terület környezete is megítélhető. 

nem, vagy rosszul ábrázolódik, s csupán vizeletcsö-
pögést tart fenn (8.46., 8.47. ábra). 

Ureterokele. Az ureter szájadék congenitalis szű-
külete miatt a terminalis ureterszakasz ballonszerű 
kitágulása és előboltosulása (kobrafej tünet). Lehet 
intravesicalis (8.48. ábra) vagy ectopias. Az elváltozás 
pangást okoz, a lumenben kő keletkezhet. A diag-
nózis felállításában az UH-vizsgálat elsődleges: telt 
hólyag esetén jól mutatja a distalis ureterszakasz 
tágulatát, ill. az ureterokelének megfelelően cysto-
sus képlet ábrázolódik a húgyhólyag vetületében. 
IVP-hez társuló cystogramon jellegzetes a megjele-
nése (8.49. ábra). A CT- és MR-urográfia a teljes üreg-

rendszer állapota mellett jól ábrázolja az elváltozást, 
megjelenése típusos (ld. 8.48. ábra), (8.50. ábra).

Megaloureter. Congenitalis izomhiány vagy az 
ureterfal dysplasiája miatt veleszületett uretertágu-
lat alakul ki. Az elváltozás egy vagy kétoldali, az ure-
tertágulat igen jelentős, lefolyási akadály nincs. 

A congenitalis urethrabillentyű is kétoldali ureter 
tágulatot okoz, rendszerint hydronephrosissal. 

Az UH-vizsgálat a vese üregrendszer, ill. a proxi-
mális és juxtavesicalis ureterszakasz tágulatát jól 
mutatja. Az IVP, retrográd cystourethrográfia, CT- és 
MR-urográfia mutatja a húgyúti rendszer állapotát 
(8.51. ábra). 

8.46. ábra. 
IVP. Ectopiás ureter az urethrába szájadzik

8.48. ábra. 
MDCT urogram. Ureterokele kobrafej-tünettel

8.47. ábra. 
MDCT vizsgálat. Végbélbe szájadzó ectopiás ureter

8.49. ábra. 
IVP. Kobrafej-tünet ureterokelére utal

8.50. ábra. 
MR urográfia, coronalis hólyagtáji felvétel. Bo. tág, kanyargós 
ureter (u), hólyagban típusos kobrafej tünet (nyíl)

8.51. ábra. 
IVP. Congenitalis megaloureter mko. jelentős üregrendszeri 
és ureter tágulattal

8.52. ábra. 
IVP. Jo. a prox. ureterszakasz tágult, S alakú megtöretést 
mutat
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lat a medullaris állomány területén kerek vagy ovális 
térfoglalást jelez, amely a kontrasztanyagot dinami-
kusan és erőteljesen halmozza. 

AV malformáció, arterio-venosusos (AV) fistula. 
Általában congenitalis elváltozás, de lehet szerzett 
is, trauma után vagy arteritis következményeként. 
Vesebiopsziát követően arteficiális vagy iatrogén 
AV-fistulák alakulhatnak ki. Diagnosztikájában a szí-
nes Doppler-vizsgálat az elsődleges. A shuntben 
kavargó turbulens áramlás látható (ld. 8.55. ábra). 
Kontrasztanyagos CT- vizsgálatnál az elváltozáson 
belül intenzív enhancement figyelhető meg (ld. 
8.56. a, b ábra), dinamikus vizsgálatnál az idő-inten-
zitás görbéjük az aortáéval egyező. Ha az AV shunt 
nagy, a vena renalis is tágult lehet (ld. 8.57. a, b, c 
ábra). Problémás esetben DSA végzése indokolt (ld. 
8.57. d ábra). 

Arteria renalis szűkület. A renin-angiotensin rend-
szert aktivizálja, ami renalis eredetű magasvérnyo-
más kialakulását eredményezi. Általában arteriosc-
leroticus alapon jön létre, egy vagy kétoldali szűkü-
let is lehet. 

A vesék véredényeinek fejlődési rendellenességei
Aberrans és accessorius vesearteriák. A vese artéri-

ás vérellátása igen változatos. Gyakoriak az alsó 
vagy felső pólushoz futó accessorius artériák, ame-
lyek közvetlenül az aortából erednek (ld. 8.41. ábra), 
míg az aberráns artériák az a.renalisból származnak 
(8.53. ábra). Az alsó pólushoz futó aberrans artéria 
(8.54. a, b ábra) a pyelo-ureteralis határ keresztezése 
és leszorítása következtében vesemedence tágula-
tot okozhat. A vese szegmentjeinek artériás vérke-
ringését több artéria is biztosíthatja, amelyek a 
kehelyszár leszorítása következtében a kehelyrend-
szer izolált tágulatát hozhatják létre. 

Az UH-vizsgálat jelzi a vesemedence vagy a 
kehely tágulatát. IVP kapcsán a pyelo-ureteralis 
átmenet vagy a kehelyszárak leszorítása vonalszerű 
benyomat (árnyékkiesés) formájában látható. A 
CT-vizsgálat alkalmas az üregrendszeri tágulat és a 
keresztező érképletek kimutatására. 

Arteria renalis fejlődési zavarok. Az arteria renalis 
aneurysma és az arteriovenosus fistula általában 
veleszületett elváltozás, de lehet szerzett is. Utóbbi 
általában arteriosclerosis talaján jön létre, de infec-
tio (mycoticus), arteritis, trauma, fibromuscularis 
dysplasia is szerepet játszhat kialakulásában.

 Diagnosztikájában a színkódolt Doppler-
vizsgálat (8.55. ábra), a spirál CT és CT-angiográfia 
(8.56. a, b ábra) segíthet. Szükség esetén digitalis 
subtractios angiográfiára (DSA) kerülhet sor (8.57. a, 
b, c, d ábra). 

Haemangioma renis. Fiatal betegeknél fordul elő. 
A medullaris állomány a leggyakoribb lokalizáció, 
de perifériásan is kialakulhat. UH-vizsgálat variábilis 
képet mutat, legtöbbször echodús térfoglalásként 
ábrázolódik, benne echoszegény vénákkal. Color 
Doppler- vizsgálattal nagyon magas csúcs systoles 
volumen és alacsony resistentia jellemzi. CT- vizsgá-

8.53. ábra. 
MDCT. VRT 3D angiográfia. Arteria renalisok hilus előtt oszla-
nak, aberrans erek láthatók

8.55. ábra. 
A-V fistula színes Doppler-vizsgálata. Shuntben kavargó, tur-
bulens áramlás

8.54. ábra. 
MDCT, coronalis MIP és VRT. Jo-i vese alsó pólusához futó 
accesorius arteria

A

B

8.56. ábra. 
a. Axiális natív MDCT vizsgálat. Bo. az a. renalis kp. harmadá-
ban kisujjbegynyi, meszes falú képlet
b.  Kontrasztanyagos CT-vizsgálatnál az arteria renalissal való 
összefüggés egyértelmű, az elváltozás a k.anyagot halmozza 
(hasonlóan az a. renalishoz). Arteria renalis aneurysma

A

B

8.57. ábra. 
a. 2D UH. Bal oldali vese hilusában a középvonal felé követ-
hető szabálytalan cystosus képlet
b. Axiális spirál CT-vizsgálat, késői arteriás fázis. Arteria és vena 
renalis egy időben intenzíven tartalmazza a k.anyagot. Hasi 
aorta és VCI is intenzív k.anyag telődést mutat. A-V malformáció
c. Axiális T2 MRI. A-V kommunikáció ill. malformáció részle-
gesen jól követhető. VCI közeli v. renalisban szabályos áramlás
d. DSA az UH-, CT- és MR-leletet megerősíti

A

B

C

D
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zése indokolt. Ha a vena renalisból nem kapunk 
jelet, a diagnózis valószínű. CT-vizsgálat során, kont-
rasztanyag adást követően halmozást nem mutató 
tágult vena renalis látszik (8.61. ábra). A thrombus 
kiterjedése, falhoz való viszonya jól megítélhető 
(8.62. ábra). MR-vizsgálattal a vena renalis és a VCI 
lumenének, ill. a thrombusnak a jelintenzitása jelen-
tősen eltér, ezáltal jól elkülönülnek (8.63. ábra). 

Gyulladásos kórképek. A húgyivarszervek gyulla-
dásai heveny és idült formában zajlanak le. A gyul-
ladás terjedése lehet a véráram útján, canaliculari-
san közvetlenül direkt fertőzéssel és lymphogen 
úton (nyirokáramlással). A vese gyulladásos beteg-
ségeinek egy része nem okoz olyan elváltozásokat 
a parenchymában ill. az üregrendszerben, amelyek 
radiológiailag kimutathatók lennének (pyelitis, cys-
topyelitis, nephritis), ezért ilyen esetekben a képal-
kotó eljárások feleslegesek. 

Azokat a megbetegedéseket, amelyek valami-
lyen röntgenológiai jellegzetességet mutatnak, 
nem specifikus és specifikus gyulladásokra osztjuk. 

nem specifikus gyulladások. Acut bacterialis 
pyelonephritis. A klinikai tünetek és a laborkémai 
adatok alapján diagnosztizálható. Ha a klinikai tüne-
tek elhuzódóak, a képalkotó eljárások általában tisz-
tázzák ennek okát. 

UH-vizsgálattal a vesék megnagyobbodása lát-
ható, a cortex diffúzan csökkent reflexiójú, a paren-
chyma határ elmosott. IVP alkalmazásakor elhúzó-
dó és csökkent a kontrasztanyag kiválasztás, a 
nephrográfiás effektus inhomogén lehet. negatív 
lelet is előfordul. A kehelyszárak spazmusa, karcsú-
sága is acut gyulladást jelez. Máskor mérsékelt 
üregrendszeri tágulat látható a simaizmok tónusta-
lansága miatt, mely az infectio toxikus hatásának 
eredménye. CT-vizsgálat során jól kivehető a meg-
nagyobbodott vese, a vastag oedemas parenchy-
ma, amelyen belül csíkos, hipodenz területek, oly-
kor ék alakú hipodenz parenchyma részletek látha-
tók (8.64. ábra). A vese környezetében minimális 

A diagnosztikában kiemelkedő szerepet játszik 
az UH-vizsgálat. Jobb oldalon az anatómiai viszo-
nyok kedvezőek, míg bal oldalon az esetek negye-
dében, felében technikai nehézségek merülnek fel. 

Az a. renalis stenosisának számos Doppler jele 
ismert, amelyek segítségével elég nagy biztonság-
gal adhatunk véleményt a stenosis fokáról. Az 
MDCT-angiográfia és a hozzá csatlakozó különböző 
rekonstrukciós eljárások (3D rekonstrukció: MIP 
(maximal intensiti projektion), VRT (volumen rende-
ring technique) pontos diagnózist biztosítanak 
(8.58., 8.59. a, b ábra). Az izotópvizsgálat az a.renalis 
szűkületek felismerésében sikerrel alkalmazható. Az 
arteria és vena renalis vizsgálata, a hasi aorta és a 
VCI megítélése MR-angiográfiával is történhet. 
nagy előnye a módszernek, hogy kontrasztanyag 
adása nélkül is jóminőségű érábrázolás lehetséges.

Arteria renalis acut elzáródása. Duplex Doppler 
vizsgálattal az a.renalisban nem kapunk Doppler 
jelet. CT-vizsgálat során a veseparenchymában 
súlyos ischaemia látszik (8.60. a ábra). Az érintett 
vese általában a capsularis ágak felől kap vért és 
ezzel kontrasztanyagot, így a kontrasztanyagos 
CT-vizsgálatnál a cortex csak vékony szegéllyel hal-
mozhat (8.60. b ábra). 

Vena renalis occlusio. A v.renalis thrombosis szá-
mos okra vezethető vissza. Különös jelentősége van 
a vesetumor vascularis inváziójának. Klinikai gyanú 
esetén a duplex vagy color Doppler-vizsgálat elvég-

8.58. ábra. 
MDCT. MIP aorto-renográfia. Jo-i a. renalis kezdeti szakaszán 
jelentős szűkület 

8.59. ábra. 
a. MIP CT-angiográfia. Bo. a. renalis kp. harmadában szűkület
b. DSA vizsgálat igazolja a szűkületet

A

B

8.60. ábra. 
a. K.anyagos MDCT-vizsgálat. Jobb vese szabályosan veszi fel 
a k.anyagot, bal vesénél k.anyag felvétel hiányzik
b. MDCT. Coronalis curved MPR rekonstrukciós k.anyagos fel-
vétel. B. vese alsó pólusában inhomogén k. anyag halmozás. 
Vese felső kétharmadában k.anyag felvétel nincs

A

B

8.61. ábra. 
MDCT. Coronalis rekonstrukciós k.anyagos felvétel. Bo. v. 
renalis tágult, benne a VCI-be belógó thrombus

8.63. ábra. 
Koronalis T2 GRE MRI. Magas jelmenetű VCI-be terjedő, ala-
csony jelintenzitású tumor thrombus. Thrombus mellett 
elfolyás van, fali infiltráció nem valószínű

8.62. ábra. 
Axiális k.anyagos CT. Bal oldali nagy vesetumor necrosissal. 
V. renalis veseközeli felében tumorthrombus

8.64. ábra. 
K.anyagos MDCT. Mk. vesében a parenchima oedemas, állo-
mányában több csíkos, ék alakú hipodenz terület (striated 
CT-nephrogram)
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kialakulhat. UH-vizsgálat az abscedálódás fokának 
megfelelően kisebb-nagyobb hiporeflektív terüle-
teket mutat. CT-vizsgálatnál az acut renalis absces-
sus kollikvációs fázisában hipodenz léziót látunk 
(8.67. ábra) 0-25 HU denzitás értékkel. Kontrasztanyag 
adás után hiányzik a kontrasztanyag felvétel a tályo-
gon belül, széli részen kontrasztanyag halmozás erő-
teljes lehet. IVP-n ez az elváltozás térfoglaló folya-
mat gyanúját kelti, a perifériás tályog elnézhető. 
Izotópvizsgálat során Ga-67citrátot vagy Indium III-al 
jelölt leukocytákat aktívan vesznek fel a gyulladt 
területek, s „forró pontként” jelennek meg, erős, fol-
tos dúsulás formájában. A chronicus vesetályog 
körül kötőszövetes tok alakulhat ki. Az UH-vizsgálat 
általában hiperreflektív, kerek, vagy ovális képletként 
ábrázolja, inhomogén, főleg echoszegény, részben 
cisztozus belső részekkel, echogén külső gyűrűvel 
(ajakszerű megjelenés). Az UH- kép igen sokszínűvé 
válhat attól függően, hogy az abscessusos üregben 
mennyi a szövetszétesés, roncsolódás, mennyi a 
folyadék, esetleg a levegő tartalom. A gáztartalom 
igen erős reflexiót jelent, UH-val echogén képlet-
ként ábrázolódik. A fal általában szabálytalan. 
CT-vizsgálattal az abscessus korán kimutatható. 
Kontrasztanyag adás után a cortex-medulla határ 
elmosódik. A gyulladásos területen csík vagy éksze-
rű csökkent halmozás figyelhető meg, esetleg körül-
írt parenchyma kiszélesedéssel. A chronicus absces-
sus irreguláris vastag fala halmozza a kontrasztanya-
got, míg a tályog központi része nem veszi fel (8.68. 
a, b, c ábra). A perirenalis fasciák és a Gerota fascia 
általában megvastagodnak. 

Pyonephrosis (gennyes zsákvese). Általában chroni-
cus obstructio következményeként kialakult hydro-
nephrosisos vese acut infekciója (másodlagos pyo-
nephrosis). Az elsődleges pyonephrosis lassan alakul 
ki. Ilyen esetben a gyulladásos veseállomány hege-
sedik, zsugorodik, a benne lévő kisebb-nagyobb 

folyadék jelenhet meg hipodenz sáv formájában. 
Az acut pyelonephritis a psoast is izgathatja, a 
psoas szél elmosott, denzitása csökkent. 

Acut focalis pyelonephritis. A veseparenchyma 
gócos, lokális érintettsége áll fenn. UH-vizsgálattal a 
cortexben kisebb-nagyobb hiporeflektív területek 
ábrázolódnak. CT-vizsgálat során hipodenz renális 
léziók láthatók, de natív felvételen izodenz is lehet 
az elváltozás. Kontrasztanyag adás után a kontraszt-
anyagot enyhén halmozó, ovális vagy ék alakú, 
elmosott határú parenchyma eltérések ábrázolód-
nak. Differenciáldiagnosztikai szempontból a vese-
parenchyma rosszindulatú tumora jön szóba. 

Acut bacteriális interstitialis nephritis. Gyulladásos, 
gennyes folyamat, masszív leukocyta infiltráció és 
focalis szövetnecrosis kialakulásával jár. Az UH- kép 
elég heterogén, nem specifikus. CT-vizsgálatnál a 
natív felvételeken cortico-medullarisan kis hipo-
denz területek láthatók. Ha a gyulladásos destruktív 
elváltozások progrediálnak, a léziók nagyobbak 
lesznek, a csökkent vagy hiányzó kontrasztanyag 
felvétel multiplex corticalis necrosisra utal (8.65. a, b, 
c ábra). A kontrasztanyag elimináció elhúzódó. 
Gyógyulás után az érintett veseparenchymában 
jelentős volumen csökkenés alakulhat ki (8.66. ábra). 

Acut és chronicus renalis abscessus. A vese focalis 
masszív gyulladásos elváltozása gennygyülem kiala-
kulásával járhat a cortico-medullaris területen. A 
tályog lehet acut, de nem célzott antibiotikus keze-
lés esetén chronicus, elhúzódó lefolyású tályog is 

8.65. ábra. 
K.anyagos MDCT
a. Axiális leképzésnél a jobb vese felső részén mediálisan 
szabálytalan alakú, a parenchimában elhelyezkedő, elmo-
sott szélű hipodenz elváltozás
b., c. Coronalis és sagittalis MPR képen a jobb vese felső 
részében az elváltozás kiterjedése jól meghatározható, a 
felső kehelyszárral összefügg

A

B

C

8.66. ábra. 
Spirál CT. Bacterialis interstitialis nephritis. Bal vesében vent-
rálisan multifocalis, hipodenz corticalis lézió. necroticus 
területeken a k.anyag felvétel minimális, jelentős parenchi-
mazsugorodás

8.67. ábra. 
MDCT k.anyagos vizsgálat. Bo. vese alsó része kiszélesedett, 
állományában szabálytalan, elmosott határú hipodenz terü-
letek

8.68. ábra. 
a. Axiális spirál CT natív felvétel. Jobb vese felső pólusában, 
ill. peri-pararenalisan dorsalisan szabálytalan alakú, elmosott 
határú hipodenz terület
b. Axiális k.anyagos vizsgálat. Hipodenz, vesében elhelyezke-
dő elváltozás k.anyagot minimálisan veszi fel, a széli részen 
intenzív k.anyag halmozás látható (irreguláris vastag fal)
c. Krónikus abscessusos elváltozás betört a peri-pararenalis 
térbe

A

B

C
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Specifikus gyulladások. Vesetuberculosis. Az 
összes extrapulmonalis tuberculosis mintegy 30%-
át teszi ki. A férfiak gyakrabban betegszenek meg, 
mint a nők, általában a középkoruak betegsége. 
Minden esetben hematogén szórásról van szó, s a 
primer forrás pulmonalis, intestinalis, csontban, nyi-
rokcsomóban zajló tbc-s folyamat. Először a vese-
cortex érintett, egy vagy kétoldali is lehet a folya-
mat. A tuberculosis további előrehaladásával a 
kehelyrendszer és a parenchyma egyre súlyosabb 
elváltozása alakulhat ki cavernaképződéssel, ill. a 
folyamat az ureterekre ill. a hólyagra is ráterjed, raj-
tuk hegesedéseket okoz. UH-vizsgálattal inhomo-
gén echoszerkezetű veseparenchyma ábrázolódik 
(8.71. a ábra). A cavernosus destrukcióknak megfele-
lően echoszegény, vagy csaknem echomentes 
részletek láthatók. A vese kontúrjának szabálytalan-
sága, a lokális parenchyma veszteség és a regenerá-
ciós csomók együttléte, meszesedés jelenléte bizarr 
képet mutat, tumor gyanúját keltheti. Az urogra-
mon láthatóvá válik a pyramis elpusztulása, kont-
rasztanyaggal kitelődik a cavernaüreg, mely a 
kehelyszár szűkülettel együtt jellegzetes ún. marga-
réta tünetet okoz (8.71. b ábra). A tbc-s folyamatra 
jellemző sajtos masszában meszesedések alakulnak 
ki, amelyek már a natív felvételen jól láthatók. A 
betegség végstádiuma a tuberculoticus zsugorve-
se, vagy a meszes, elhalt szövettörmelékkel kitöltött 
zsákszerű maltervese (8.72. ábra). CT-vizsgálat jól 
ábrázolja a progrediáló folyamatot (8.71. c ábra), a 
betegség lefolyásának kontrollálására, a terápia 
eredményességének lemérésére alkalmas módszer. 

Disseminalt pneumocystis carinii. Immundeficiens 
syndromában (AIDS) az echogramon szabálytalan 
szerkezetű vesék láthatók, igen sok apró, világos 
echogén képlettel (meszesedés). CT-vizsgálatnál a 
kiterjedt multiplex calcifikáció jól ábrázolódik a 
vesékben, a lépben, a pancreasban, mellékvesék-
ben és a régió nyirokcsomóiban. A parenchymában 
számos hipodenz terület is elkülönül. 

Xanthogranulomatosus pyelonephritis. Lokális 
parenchyma destructioval járó megbetegedés, ami 
chronicus, gennyes pyelonephritis formájában zaj-
lik. A chronicus gyulladás peri- és paranephricus 
kiterjedésével, proliferatív granulomatosus részle-
teivel tumort utánozhat. Az ilyen betegek 75%-ának 
veseköve is van. A diagnózis felállításában az IVP 
kevésbé jelentős, mivel az esetek 80%-ában az érin-
tett oldalon néma vesét látunk, vagy elhúzódó 
minimális kiválasztás van. UH-vizsgálatnál a megna-
gyobbodott vesén belül számos kisebb-nagyobb 
echoszegény, helyenként csaknem cystosus részlet 

tályogok összeolvadása után alakul ki a pyonephro-
sis. Diagnosztikájában a klinikai adatok eléggé jel-
legzetesek. UH-vizsgálat jól ábrázolja az üregrend-
szeri tágulatot, a peripelvicus zsírszövet atrophiáját, 
a parenchyma elvékonyodását. A vese üregrendsze-
rében lévő kövek biztonsággal kimutathatók, hely-
zetük tisztázható. Köves perforatio után a peri- vagy 
a hátsó pararenalis térben elhelyezkedő kő kimuta-
tása is lehetséges. A parenchymában lévő gyulladá-
sos, abscedáló területek echoszegény, vagy atípusos 
cystosus eltérések formájában látszanak. IVP során a 
natív felvételen megnagyobbodott, elmosódott 
határú veseárnyék látható, az urogramon néma vese 
mutatkozhat. CT- vizsgálatnál natív scanen a tágult 
üregrendszeren belül a pangásos és fertőzött vizelet 
denzitás értéke magasabb, 15-25 HU. A parenchyma 
szerkezeti változása, atrophiája, a perirenalis infiltrá-
ció mértéke megítélhető. A CT biztonsággal mutatja 
a kövességet. Spirál CT segítségével a teljes ureter-
szakasz átvizsgálható, a renalis obstructio fajtája és 
magassága tisztázható. 

Perirenalis abscessus. Típusos esetben a vesefas-
cián belül terjed caudo-lateralis irányba és a gravi-
táció következtében az érintett vese dorso-lateralis 
részén a perirenalis zsírszövetben helyezkedik el (ld. 
8.68. a, c ábra). UH-vizsgálattal komplikált cysta 
képe látható irregularis fallal, septummal, belső 
echokkal. CT-vizsgálatnál a kontrasztanyag adás 
utáni felvételeken általában sikerül a komprimált és 
dislocalt vesét elkülöníteni. A kontrasztanyag felvé-
tel alapján a demarkálódott tályogüreg falát ábrá-
zolhatjuk, mivel a fal halmozza a kontrasztanyagot 
(ld. 8.68. b, c ábra). 

Emphysematosus pyelonephritis. Az üregrendszer 
és a parenchyma gázképződéssel járó gyulladása. 
Gyakran vesekövesség okozza a gyulladásos folya-
matot. UH- és CT-vizsgálat mind a kövesség, mind a 
gázképződés kimutatásában pontos módszer, a 
parenchymában lévő gyulladásos szerkezeti átala-
kulást is mutatja (8.69. ábra). 

Chronicus pyelonephritis. Általában vesico-urete-
ralis reflux és renalis infectio következtében alakul 
ki. Kedvez a chronicus gyulladás kialakulásának az 
acut pyelonephritis eredménytelen, nem megfele-
lő kezelése és a különböző prediszponáló tényezők. 
UH-vizsgálatnál a vesekontúr elmosódott, a szabá-
lyos centrális echokomplexum helyett irregularitás 
látható. A parenchymában elmosott határú, echo-
szegény szerkezeti átalakulások lehetnek. A későb-
biekben a vese megkisebbedhet. A chronicus pye-
lonephritises zsugorvese parenchymája elkeske-
nyedik, változó vastagságú, szerkezete inhomogén, 
állományában lévő multiplex világos reflexek (echo-
gén képletek) parenchyma meszesedésekre utal-
nak. Az IVP igen fontos diagnosztikai módszer a 
chronicus pyelonephritis diagnosztikájában. A 
kehelyrendszert és kehelyvégeket érintő kontúrel-
térések és deformitások jellegzetesek. A CT-vizsgálat 
az előrehaladott chronicus pyelonephritisek szö-
vődményeinek felderítésében, a parenchyma káro-
sodás mértékének meghatározásában, az üreg-
rendszeri tágulat kimutatásában informatív (8.70. a, 
b ábra). 

8.69. ábra. 
K.anyagos axiális spirál CT. Mk. vesén belül levegő és szabály-
talan hipodenz szerkezeti átalakulás, parenchimában inho-
mogén k.anyag felvétel. Emphysematosus pyelonephritis

8.70. ábra. 
a., b. MDCT k.anyagos axiális felvételek. Jobb vese szabályos. 
Bal vese k.anyag felvétele inhomogén, csökkent, parenchi-
ma elkeskenyedett, egyenetlen vastagságú, parenchimában 
mészkicsapódás

A

B

8.71. ábra. 
a. 2D UH. J. vese állománya szabálytalan echoszerkezetű, 
reflektivitása inhomogén. Parenchimában echoszegény és 
meszesedésekre utaló echogén képletek, apró cystosus 
területek
b. IVP J. oldali vese felső kehelycsoportja tágult, egyenetlen 
kontúrú, a papilla benyomat elsimult
c. Axiális k.anyagos spirál CT-vizsgálat. J. vese elülső ajkában 
a parenchima elvékonyodott, állományában egymással 
kommunikáló cystosus területek, alsó ajak mellett nagyobb 
cystosus képlet. B. vese egyenletesen veszi fel a k.anyagot 
(parenchimás fázis)

A

B

C
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árnyék együtt mozog-e. Ha a kő tágult üregrend-
szeren belül helyezkedik el, akkor az akusztikus 
viszonyok javulnak, a kő biztonsággal kimutatható. 
negatív UH-lelet nem zárja ki a kövesség lehetősé-
gét. Differenciáldiagnosztikai nehézséget okozhat a 
veseparenchyma és tumor meszesedése, gyulladá-
sos folyamatokban fellépő meszesedések, papilla 
és artériafal meszesedés. Az ureterben elhelyezke-
dő köveket UH-vizsgálattal csak juxtavesicalisan és 
a proximális ureterszakaszban, főképpen a pyelou-
reteralis átmenetnél tudjuk detektálni. A kő okozta 
üregrendszeri tágulat kimutatásában igen érzékeny 
módszer. Kőbetegség gyanúja esetén natív vese 
röntgenfelvétel készül, miután a húgyúti kövek 
90%-a pozitív és röntgenárnyékot ad. A korallkő, 
vagy nagyobb kehelykő jellegzetes megjelenésé-
nél fogva a natív felvételen patognomikus képet 
mutat (8.74. ábra). Ha a vesére mészárnyék vetül, fer-
deirányú felvétellel tisztázhatjuk, valóban a vesé-
ben van-e az elváltozás. Hasonló a helyzet az ure-
terkövességnél. Az IVP kövesség esetén hasznos 
módszer. Az alsó hugyutakat elzáró kő esetében az 
üregrendszerben lévő kontrasztanyag a pangó 
vizeletben felhígul, s csak később jön létre értékel-
hető telődés. Ezért a vizsgálatot 2-6, esetleg 24 óra 
múlva készült felvételekkel kell folytatni (ld. 8.2. 
ábra). A natív CT-vizsgálat egyértelműen pontosítja 
a veséhez való tartozást. Hasznos információt ad a 
parenchyma meszesedés és az üregrendszerben 
lévő kövesség elkülönítése tekintetében is (8.75. 
ábra). Kontrasztanyagos CT-vizsgálat mind a vese 
üregrendszeri, mind az ureterkövek kimutatásában 
fontos szerepet játszik, a juxtavesicalis kövek felfe-
dezésében nagy segítség (8.76., 8.77., 8.78. ábra). 
Ureterkövet utánozhatnak a phlebolitok, a csigo-
lyák processus transversusainak lateralis megvasta-
godott cortexe. nehezíti a vizsgálatot a nagy torsios 
scoliosis. A több szintben elhelyezkedő kövesség 
kimutatásánál az MDCT-vizsgálat segíthet (ld. 8.77. 
és 8.78. ábra). A chronicus obstructiot a parenchy-
ma elkeskenyedése, atrophiája kíséri, ami UH- és 
CT-vizsgálattal felismerhető. Az IVP során az üreg-
rendszerben telődési defektusként megjelenő 
negatív köveket véralvadéktól, daganattól el kell 
különíteni. A differenciáldiagnosztikában jelentős 
segítséget nyújt az UH- és CT-vizsgálat. Amennyiben 
az echogén képlet mögött hangárnyék látszik, az 
egyértelműen követ bizonyít, a daganat és a véral-
vadék a denzitás különbség alapján CT-vizsgálattal 
különíthető el. A képalkotó eljárások fontos feladata, 
hogy választ adjunk arra a kérdésre, hogy milyen 
nagyságú a kő, milyen a felszíne, milyen az üreg-

látható, máshol a cortexnél echodúsabb, szolíd 
szerkezeti átalakulás van. Az UH-kép nem specifi-
kus, tumortól elkülöníteni nem lehet. A CT-vizsgálat 
sem tud különbséget tenni a gyulladásos és tumo-
ros folyamat között. Kontrasztanyag adás után csök-
kent halmozás figyelhető meg az érintett parenchy-

ma részen, a szerkezet heterogén, hasonlóan a 
tumorhoz (ld. 8.27. a, b ábra). 

Abacterialis gyulladások. Candidiasis. A candida 
albicans élesztőszerű gomba a felsőlégutak, a táp-
csatorna, a vagina normális flórájának része. Tartós 
antibiotikum kezelés hatására a flóra egyensúlya 
felborul, és a candida kórokozók elárasztják az 
egyébként egészséges szerveket, így a vesét és a 
húgyhólyagot. IVP során kehelytelődési hiány vagy 
a gombamassza által okozott ureter obstructio lép-
het fel. Ilyenkor UH-vizsgálattal tágult üregrendszer 
figyelhető meg. 

Actinomycosisa. A tbc-hez hasonló chronicus 
granulomatosus megbetegedés. A vese hemato-
gén úton fertőződik. UH-vizsgálat, IVP során a vesé-
ben tbc-s vagy tumoros elváltozásokhoz hasonló 
képet láthatunk. 

Húgyúti köves megbetegedések. Száma növek-
vő tendenciát mutat. Magyarországon a veseköves 
betegek aránya a lakosság 1-2%-ára tehető. A vese 
üregrendszerében vagy az ureterben elhelyezkedő 
kő a nyálkahártyán idézhet elő elváltozásokat. A 
vérbőség mellett a hámot károsíthatja, vérbő fekély 
is keletkezhet, amelynek talaján fertőzés alakulhat 
ki. A pyelo-ureteralis határon vagy az ureterben 
megakadt kő pangást, ureter- és veseüregrendszeri 
tágulatot, pyelectasiat hozhat létre, később hydro-
nephrosis alakulhat ki. Ha a pangáshoz infectio tár-
sul, pyelonephritis, multiplex vesetályog, pyoneph-
rosis keletkezhet. A húgyuti köveket több szempont 
alapján csoportosíthatjuk, osztályozhatjuk: a kémiai 
összetétel alapján, a CT denzitás érték szerint (álta-
lában 100 HU feletti), pozitív és negatív kőként 
(sugárfogó vagy áteresztő). A húgyúti kövek elhe-
lyezkedése és az általuk okozott tünetek között szo-
ros az összefüggés. A néma kövek és a klinikai tüne-
teket okozó kövesség szintén fontos szempont az 
elkülönítésben. A vese- és az ureterkövek képalkotó 
diagnosztikájának három alapvető módszere az 
UH-vizsgálat (8.73. ábra), a natív röntgenfelvétel (ld. 
8.1. ábra), amelyet a natív MDCT-vizsgálat egészít ki, 
amely a magas denzitásérték alapján a negatív és 
pozitív köveket egyaránt jelzi. Esetenként IVP-re is 
szükség lehet (ld. 8.2. ábra), ill. CT-urográfia készül. 
A nephrolithiasis echográfiás diagnózisa nehezebb, 
mint az epekő kimutatása. A vese hiperreflektív 
centrális echokomplexumán belül az echogén 
követ nem mindig könnyű észrevenni, különösen, 
ha mögöttes hangárnyékot nem okoz. A kis érkép-
letek is vonalszerű echogén megjelenésűek. 
Echogén képlet mögötti hangárnyék esetén figyel-
ni kell, hogy légzésnél az echogén képlet és a hang-

8.72. ábra. 
natív vesefelvétel. Bal oldalon tuberculoticus zsugorvese, 
meszesedéssel (zsákszerű maltervese)

8.73. ábra. 
UH. Bal vese felső kehelycsoportjának bázisán echogén kép-
let mögöttes hangárnyékkal kőre utal

8.74. ábra. 
natív vesefelvétel. Bal vese tágult üregrendszerét kitöltő 
korallkő

8.75. ábra. 
MDCT coronalis MPR kép. Jobb vese alsó kehelycsoportjá-
ban borsnyi hiperdenz képlet kőre utal

8.76. ábra. 
MDCT coronalis k.anyagos MPR kép. Bal vese megnagyob-
bodott, állományában gyulladásra utaló hipodenz részletek, 
csökkent inhomogén k.anyag felvétel. Pu. átmenetnél kőre 
utaló hiperdenz képlet
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lehet. A vesetérfoglalások kimutatásában a legna-
gyobb jelentőségű diagnosztikus eszközzé az 
UH-vizsgálat vált. A nagy feloldóképességű real 
time UH-készülékek elterjedésével egyre inkább a 
tumor szerkezeti analízisére törekedhetünk, a szín-
kódolt technikával és kontrasztanyag adásával az 
elváltozások vaszkularizációját tanulmányozhatjuk, 
s ezáltal megkíséreljük a korai felfedezés mellett a 
tumor valódi hovatartozását, malignus vagy benig-
nus jellegét meghatározni. A diagnosztikában és 
differenciáldiagnosztikában nagy előrelépés a CT- 
és MR-vizsgálat térhódítása. A non invazív módsze-
rek (UH, MRI), a minimál invazív CT-vizsgálat lehető-
séget kínál a praeoperatív pontos tumorstaging 
meghatározására, fontos információkat biztosít a 
műtéti feltárás, a radikális nephrectomia, vagy 
szervmegtartó műtét megtervezéséhez és a beha-
tolás módjának megválasztásához. 

Vese cystosus elváltozásai. Minden korcsoprot-
ban kialakulhatnak, sectios anyagban a gyakoriság 
3-5%, 50 éven felülieknél az esetek 50%-ában for-
dulhat elő. Lehet egyoldali vagy kétoldali, szoliter 
vagy multiplex. Az ultrahangvizsgálat elterjedése 
teljesen átalakította a diagnosztikai gyakorlatot, 
hiszen a módszer egyedülállóan biztos információ-
kat képes nyújtani, a cysticus és szolid vesefolyama-
tokat határozott kritériumok alapján el tudja különí-
teni. 
A cystosus veseléziókat Bosniak szerint négy cso-
portra oszthatjuk: 
1.  egyszerű benignus típusos cysta,
2. minimálisan komplikált cysták, szeptált, vagy 

minimálisan meszesedett falú cysta, infiltrált  
cysta, ún. nagy denzitású cysta, 

 2F: ugyanaz, mint az előző 2. pontban feltünte-
tett atípiák, de malignitás alapos gyanúja merül 
fel,

3. a cysták multilocularisak, vagy a 2. pontban leírt 
elváltozásokat durva módon tartalmazzák,

4. cysticus tumorok vagy cystafalból kiinduló 
tumorok, szabálytalan fali megvastagodást és 
kontrasztanyag halmozást mutatnak.

Szoliter típusos vesecysta. Fekvésük, elhelyezkedé-
sük, nagyságuk a differenciáldiagnosztikában ját-
szik szerepet, mivel a centrálisan fekvő vesecysták 
(un. hiluscysták) az UH-vizsgálat során hasonló 
képet mutatnak, mint a tágult üregrendszer vagy 
kehelydiverticulum. A subcapsularis vesecysták az 
urogramon eltérést nem mindig okoznak, nincs 
kehelyszár dislocatio és kompresszió, a kontúr elő-
boltosulás pedig elnézhető. Ezeket az elváltozáso-

kat UH-vizsgálattal nagy biztonsággal ábrázolhat-
juk. Jelentősége lehet az alsó pólusban, ill. az alsó 
ajak mediális oldalán ülő nagy cisztának, mivel a 
pyelo-ureteralis átmenetet nyomhatja, s ezáltal 
vizeletelfolyási akadályt okozhat. 
A típusos vesecysta UH-képe: 
·	alakja ovális vagy kerek,
·	nem mutat belső echoszerkezetet, bennéke 

homogén, echomentes,
·	fala éles, sima,
·	a hanghullámok akadálytalan átjutása következ-

tében mögöttes dorzális hangfelerősödés látha-
tó (8.79. ábra).

Típusos vesecysta CT megjelenése:
·	alakja ovális vagy kerek,
·	bennéke homogén, vízdenzitású (0-20 HU), 
·	fala sima, vékony, belső és külső határa éles, 
·	kontrasztanyag adására a fal egyenletesen 

vékony marad, egyenletesen veszi fel a kont-
rasztanyagot, 

·	kontrasztanyag adására a cystabennék nem erő-
sít, nincs kontrasztanyag halmozás (8.80. ábra).

A típusos vesecysta MR megjelenése:
·	alakja ovális és kerek, 
·	élesen elhatárolódik a környező veseparenchy-

mától,
·	fala ritkán különül el,
·	T1 súlyozott SE felvételen alacsony jelintenzitású 

vagy jelmentes, 

rendszer lumene, vagyis ki tud-e ürülni, vagy inkább 
elakadásra hajlamos. Fontos annak a megítélése is, 
hogy milyen a kő összetétele, vagyis oldható-e, zúz-
ható-e? Az UH-vizsgálat pontos információt ad a 
vese üregrendszer állapotáról (ld. 8.73. ábra), választ 
ad arra a kérdésre, hogy van-e a kő mellett elfolyás, 
vagy teljes stopot okoz. A képalkotó eljárások segít-
ségével a predisponáló morfológiai eltérések vonat-
kozásában is nyilatkozhatunk. 

A vese daganatos elváltozásai. A vesedaganatok 
kórbonctani osztályozásánál napjainkban a WHo 
beosztását követjük és ennek megfelelően csopor-
tosítjuk a vesék jó- és rosszindulatú tumorait. A hisz-
tológiai alapon történő osztályozásnál nyolc cso-
port különíthető el, melyek közül a legfontosabbak 
a veseparenchyma epithelialis tumorai (I.), a vese-
medence epithelialis tumorai (II.), a nem epithelialis 
tumorok benignus csoportja (IVA.) és a III. csoport-
ba tartozó Wilms- tumor. A beosztás a tumorhoz 
hasonló elváltozások VIII. csoportjában említi a cys-
tákat, melyek a vesék gyakori megbetegedései. A 
vesedaganat klinikai stádiumának meghatározására 
több beosztás használatos. A tumor nagyságának, 
az áttétek kiterjedésének megítélésére a TnM- osz-
tályozás terjedt el, mely értékes felvilágosítást ad a 
prognózis és a különböző kezelések eredményei-
nek összehasonlítása szempontjából. Ezt a beosz-
tást újabban kiegészítik a V-kategóriával, amikor a 
v.renalisba és a VCI-be való tumorbetörésről nyilat-
kozunk, ill. ajánlatos a jobb pitvar és a jobb kamra 
állapotát is megítélni, hiszen esetenként a tumoros 
thrombus ide is beterjedhet. A képalkotó diagnosz-
tikai gyakorlatban elterjedt a Robson és mtsai (1969) 
beosztása, mely a modern képalkotó eljárások alkal-
mazásakor igen hasznos. A daganatos megbetege-
dések prognózisa szempontjából rendkívül fontos, 
hogy a képalkotó eljárások segítségével korai pon-
tos diagnózist adjunk. A különböző radiológiai vizs-
gálatok elvégzése után az egyes módszerek érzé-
kenységétől függően ismerhetjük fel a tumoros tér-
foglalást. A hagyományos kiválasztásos urográfia és 
nephrotomográfia a vese térfoglaló folyamatainak 
jelentős részét detektálni tudja, de éppen a kismé-
retű, 20-30 mm körüli, vagy ennél kisebb átmérőjű 
daganatok kimutatása ilyen módon ritkán sikerül, 
vagyis a korai elváltozások rejtve maradhatnak. 
Főleg a vese ventralis és dorzális részében elhelyez-
kedő terimék felismerése nehéz, mivel kontúrelvál-
tozást nem okoznak és az üregrendszer is érintetlen 

8.77. ábra. 
MDCT coronalis MIP kép. J. oldali vese alsó kelyhében, a pu. 
átmenetnél és az ureter prox. szakaszában kőre utaló hiper-
denz képletek

8.78. ábra. 
MDCT coronalis MPR kép. Bo. juxtavesicalisan egymás fölött 
az ureterben két borsnyi kő hiperdenz képlet) ábrázolódik

8.79. ábra. 
2D UH. J. vese hosszmetszeti képe. Kp. harmadban lateráli-
san ovális, éles szélű, echomentes térfoglalás 
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ábrázolható teljes egészében. Ilyenkor a fal vastag-
ságot, az esetleges septumokat és papillaris növe-
dékek jelenlétét biztonsággal megítélni nem lehet. 
A CT-vizsgálat során kevesebb problémával küszkö-
dünk. A fal jól ábrázolható, vastagságát, kontraszt-
anyag halmozását kitűnően követhetjük, kirajzolód-
nak a septumok és a papillaris növedékek. A belső 

tartalmat a kontrasztanyag adás előtti és utáni den-
zitás meghatározásával vizsgáljuk. Figyeljük a belső 
tartalom homogenitását, a levegő- folyadék vagy a 
folyadék-folyadék szintek viselkedését. Fali mesze-
sedés esetén annak morfológiája igen fontos jel, 
hiszen a vékony és lapszerű benignus (8.85. a, b 
ábra), a vaskos vagy szabálytalan malignus jellegű 
(8.86. a, b ábra). Ha a cysta szeptált és a meszesedés 
a szeptumokban található, igen nagy a malignitás 
valószínűsége, de a malignitás más kritériumait is 
keresnünk kell a karakterizáláshoz, úgymint a szolid 
halmozó területeket, a cysta falának kiszélesedését, 
kontúregyenetlenséget, belső növedéket. 

Bevérzett cysta. A frissen bevérzett cysták általá-
ban kifejezetten echodúsak, CT képen pedig hiper-

·	T2 súlyozott SE felvételen magas jelintenzitású, 
üregrendszerrel azonos (8.81. a, b ábra).

Az urogramon a cysták nem telődnek, a vese 
üregrendszerén íves benyomatot okoznak. A cysták 
helyén a nephrográfiás effektus csökkent, a vese 
kontúrján kiboltosulás jöhet létre (8.82. ábra). 

Angiográfiát ma már általában nem végzünk. 
Problémás esetben farmakoangiográfiás vizsgálat 
jöhet szóba pl. cysta falából kiinduló adenocarcino-
ma gyanújakor. Az angiogramon az erek megnyúl-
tak, ívben széttoltak. Jellegzetes a cisztát körülfogó 
parenchyma-sarkantyú tünet. 

Atípusos, komplikált vagy komplex cysták. A sima 
cystáktól abban különböznek, hogy folyékony és 
szolid elemek egyszerre vannak jelen, fali és belső 
atípiát vagy mindkettőt mutathatnak, s egyrészük 
benignus, másrészük malignus jellegű (8.83., 8.84. 
ábra). Az UH-vizsgálat során a fal megítélése okoz-
hat nehézséget, ugyanis előfordulhat, hogy nem 

8.80. ábra. 
Axiális spirál CT k.anyag adás után. J. vese laterális részén 
ovális marginális cysta, sarkantyú tünettel. Bal vesében is 
apró típusos cysta 

8.82. ábra. 
IVP. J. vese alsó részében az alsó kehelycsoport comprimalt, 
ívesen benyomott, dislocalt. A térfoglalás helyén a nephrog-
ráfiás effectus csökkent

8.81. ábra. 
a., b. Axiális T1, T2 MR-felvételek. Bal vese dorsolaterális 
részén ovális, sima falú, homogén bennékű cysta

A

B

8.83. ábra. 
2D UH. J. vese kp. harmadában a centralis sinus területén 
íves szeptumokat (echogén vonalakat) tartalmazó sima falú 
cysta

8.84. ábra. 
Axiális k.anyagos spirál CT. J. oldali vesében parapyelarisan 
vékony szeptumot tartalmazó cysta

8.85. ábra. 
a. Axiális nativ vese MDCT. J. vese laterális részén a cystában 
körkörös fali meszesedés
b.  K.anyag adás után a cysta k.anyagot nem vesz fel, a fali 
meszesedés egyenletes vastagságú. Benignus atípusos cysta

A

B

8.86. ábra. 
a., b. natív és k.anyagos spirál CT. J. vesében hatalmas, egye-
netlen fali meszesedéseket és kiszélesedéseket mutató 
cysta, mely a k. anyagot nem veszi fel, a fal mentén helyen-
ként vékony bedomborodó szolid kiszélesedések, k.anyagot 
halmozó területek. Cysta falából kiinduló adenocarcima

A

B



Vizeletkiválasztó és elvezető rendszer radiológiai vizsgálata    341340    Vizeletkiválasztó és elvezető rendszer radiológiai vizsgálata

Multicystás vese. nem öröklődik, általában egy-
oldali, de kétoldali előfordulás is lehetséges. A vese 
vagy vesék megnagyobbodhatnak, de normális 

nagyságuak is lehetnek. A parenchymában számos 
kisebb-nagyobb ovális és kerek típusos cysta 
helyezkedik el. A cysták közötti ép parenchyma 
részletek mind az UH-, mind a CT-vizsgálattal jól 
láthatók (8.91., 8.92. ábra). Az IVP kevés információt 
ad. 

Policystás vese. Hereditaer megbetegedés, 
amelynek két formáját különítjük el:
1. autoszomális, recesszíven öröklődő, újszülött-, ill. 

gyermekkori nagyon ritka veseelváltozás, 
2. autoszomális, dominánsan öröklődő, felnőttkori 

policystás vesemegbetegedés, amely 100%ban 
örökletesen meghatározott. 

denzek (8.87. ábra). A vérzéses cysták jellege időről 
időre változik. A régebbi bevérzések UH-vizsgálat 
során echoszegénnyé, majd echomentessé válnak, 
míg CT-vizsgálatnál a bevérzett cysta magas denzi-
tást mutat (a veseparenchymáénál nagyobbat), a 
kontrasztanyagot azonban nem halmozzák, így 
kontrasztanyag adás után a jól halmozó parenchy-
ma lényegesen denzebbé válik a kontrasztanyagot 
fel nem vevő atípusos, bevérzett cisztához képest 
(8.88. a, b ábra), majd a későbbiek során a cisztán 
belüli denzitás csökken, és fokozatosan az egyszerű 
cystákéhoz hasonlóvá válik. 

Gyulladásos cysta. UH-vizsgálatnál belső és fali 
atípiát látunk. A fal megvastagszik, a sejtes elemek 
baktériumok, leukocyták miatti sűrű bennék echo-
dús megjelenést okoz, de a mögöttes akusztikus 
hangfelerősödés általában megmarad. CT-vizs-
gálatnál a cisztán belüli denzitásérték 15-30 HU-ra 
nő. Ritka, de specifikus lelet, ha a cisztán belül leve-
gő van. A gyulladásos cystafal a kontrasztanyagot 
halmozza, a cisztán belül kontrasztanyag halmozás 
nincs. 

Szeptált cysta. Előfordulásuk gyakori. Egy cisztán 
belül lehet egy vagy több septum, melyek 
UH-vizsgálattal echodús vonalként jól elkülönülnek 
az echomentes cystabennéken belül (ld. 8.83. ábra). 
Ha a septumok egyenesek, vékonyak, egyenletes 
vastagságúak, az elváltozás atípusos benignus (ld. 
8.84. ábra). A malignus septumok egyenetlenek, 
vastagabbak, helyenként irreguláris határral kiszéle-
sednek, a kontrasztanyagot a külső falnál jobban 
halmozzák. 

Mésztej cysta. Differenciáldiagnosztikai szem-
pontból érdekes. Megjelenése jellegzetes (8.89. a, b 
ábra). 

Echinococcus cysticus. A vesében való előfordu-
lás rendkívül ritka, 2-7%. A natív vese felvétel, az IVP, 
az UH- és CT-vizsgálat alkalmával mindig tumoros 
folyamat kizárására kell gondolnunk.Az IVP képen 
halvány, ovális, kerek vagy bizarr meszesedés külö-
nül el a parenchymában kehelydislocatiot okozva. 
UH-vizsgálatnál a multiplex echogén elemek 
mögöttes hangárnyékkal és az elváltozáson belüli 
cystosus részletek keverednek (8.90. a ábra). A 
CT-vizsgálat szolid és cystosus, élesen elhatárolódó 
folyamatot mutat, amelyen belül a bizarr meszese-
dés dominál, a széli részen kifejezettebben, helyen-
ként íves összefüggő részletekben (8.90. b ábra). 
Differenciáldiagnosztikai szempontból elmeszese-
dett vesetumor, hamartoma, tbc-s meszesedés és 
régi haematoma jöhet szóba. 

8.87. ábra. 
natív spirál CT. J. vesében számos hipodenz cystára utaló 
elváltozás. Centrálisan ovális, éles határú hiperdenz képlet  
bevérzett cystára utal. Multicystás vese bevérzett cystával

8.88. ábra. 
Spirál CT natív és k.anyagos vizsgálat
a. J.o. az elülső ajakban körülírt kis, a parenchimával közel 
azonos denzitású elváltozás, mely a kontúrt előboltosítja
b. Elváltozás k.anyagot nem halmozza, a parenchimához 
képest a halmozás elmarad

A

B

8.89. ábra. 
Spirál CT natívan és k.anyag adás után
a. B.vese kp. harmadában a parenchimában mészintenzitá-
sú tömörülés az üregrendszertől perifériásan, melynek hatá-
ra életlen 
b. K.anyag adás után a k.anyag felvétel az elváltozáson belül 
a parenchimához képest csökkent, a cystán belül a mésztej 
ívesen rétegződik

A

B

8.90. ábra. 
a. 2D UH. J. vese kp. részében ovális, kifejezetten echosze-
gény, cystosus elemeket és echogén képleteket tartalmazó 
elváltozás. Széli részeken vonalszerű hullámos echogén 
zóna
b. Axiális spirál CT k.anyag adás után. Jobb vesében a bizarr 
meszesedések, az elváltozás széli részét övező mészárnyék 
jól ábrázolódik. Dislocált és comprimált üregrendszerben 
kiválasztás van

A

B
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A felnőttkori típus kétoldali veseelváltozás és 
egyidőben más szervek – így a tüdő, a pancreas, a 
lép és a máj – cystás megbetegedése társulhat 
hozzá. Pozitív vizsgálati eredmény után a család ult-
rahangos szűrése ajánlatos. Diagnosztikájában az 
ultrahangvizsgálat az elsődleges. A normális 
veseforma megszűnik, a parenchymaszegély és a 
centrális echokomplexum hiányzik. A megnagyob-
bodott vesén belül különböző nagyságú, kerek, 
ovális, echomentes területek (cysták) vannak. A 
bevérzett cysták magas reflektivitásúak, kőképző-
dés esetén echogén képletek láthatók mögöttes 

hangárnyékkal. A veséken belül szabályos paren-
chyma részletek nem különíthetők el, az üregrend-
szer sem differenciálható. CT-vizsgálattal a meg-
nagyobbodott vesék kontúrja lebenyezett, a cystá-
kon belüli belső, ill. fali atípiák a natív és k. anyagos 
CT-vizsgálat segítségével tisztázhatók (kontraszt-
anyagos vizsgálat a vesefunkciós értékektől függő-
en csak rendkívül indokolt esetben ajánlatos!). 
MR-vizsgálatra ritkán kerül sor. Segítségével a 
cysta belső atípiája elemezhető, a megnagyobbo-
dott vesének a környezethez való viszonya több 
síkban ábrázolható (8.93. a, b, c, d ábra). 

Cystosus vesetumorok. A cystosus vesetumorok 
lehetnek egy- vagy többgócúak, folyékony és szo-
lid részeket tartalmazhatnak neoplasia gyanújával 
vagy jeleivel, s lehetnek benignusak vagy malignu-
sak. 
Hisztológiailag ebbe a csoportba tartoznak:
·	multilocularis cysticus nephroma,
·	cysticus multilocularis világossejtes adenocarci-

noma, 
·	papillaris adenocarcinoma cystosus formája.

Ez a csoport nem tartalmazza a cysta falából 
kiinduló, azt infiltráló daganatot, de érdemes itt 
megemlíteni, mivel a megjelenés hasonló. Az 
UH-vizsgálat korlátja az elváltozás cysticus és szo-
lid tumoros részeinek pontos elkülönítése, szerke-
zetének megítélése, s ezáltal a benignus multilocu-
laris cysticus nephroma és a malignus világossejtes 
adenocarcinoma közötti differenciálás. A septumok 
vékonysága és szabályossága, a papillaris növedék 
hiánya, az elváltozás éles tokkal való elhatárolódása 
benignus jel, s inkább multilocularis cysticus neph-
romára jellemző, ennek ellenére csupán UH-vizsgálat 
alapján nem lehet a dignitást korrektül megítélni 
(8.94. ábra). CT-vizsgálattal a malignus septumok 
vastagabbak és kontrasztanyagot halmoznak, ami 
általában a multilocularis benignus cysticus neph-
románál hiányzik, vagy csak kismértékű. Fontos jel a 
malignitást illetően, hogy a külső fal határozott irre-
gularitásokat mutat, szabálytalan, halmozó papilla-
ris növedéket és vastag egyenetlen meszesedése-
ket látunk. Ezek cysticus világossejtes adenocarci-
nomára utalnak (8.95. ábra). Ritkán a Wilms tumor is 
mutathat multilocularis cysticus formát. Az egygó-
cú cystosus tumor és az abscessus elkülönítése is 
nehéz feladat, mert a fal és a bennék vonatkozásá-
ban hasonló megjelenésűek lehetnek. 

Cysta falából kiinduló tumor. A vesecysták 0,5%-
ában alakul ki rosszindulatú daganat, amely szövet-
tanilag adenocarcinoma. Diagnosztikája – különö-

8.91. ábra. 
2D UH. Jo. vesében a parenchima szigetek között különböző 
nagyságú kerek, ovális típusos cysták. Kp. harmadban hype-
rechoic angiomyolipoma (jel)

8.92. ábra. 
K. anyagos spirál CT, axiális kép. Bal oldali veseparenchima 
k.anyagot jól halmozza. Marginálisan, parenchimában és 
parapyelarisan elhelyezkedő típusos cysták

8.93. ábra. 
a. 2D UH. Vesében a parenchima és a centrális sinus nem különül el. Vese állományában különböző nagyságú kerek, ovális 
echomentes területek
b. Axiális spirál CT k.anyag adása után. Mk. vese hatalmas mértékben megnagyobbodott, állományában különböző nagysá-
gú hipodenz képletek. J. vesében bevérzett cysta hiperdenz
c. Axiális T2 súlyozott MR. Mk. vese megnagyobbodott, állományában magas jelintenzitású kerek, ovális képletek (cysták). 
Parenchima nem különül el. Májban hasonló elváltozás látszik
d. Coronalis T1 súlyozott MR-felvétel. Mk. vese megnagyobbodott, lobulált felszínű. Vesén belül különböző nagyságú jel-
mentes és jelszegény kerek, ovális képletek. A perirenalis és peripelvicus zsírszövet csökkent 
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D

8.94. ábra. 
2D UH. Megnagyobbodott vesében szeptumokkal elválasz-
tott cystacsoportok láthatók. Benignus multilocularis cysti-
cus nephroma

8.95. ábra. 
Axiális spirál CT k.anyag adás után. Jobb vesében hatalmas 
ovális, kerek, szabálytalan, k.anyagot nem halmozó hipo-
denz (cystosus) területek. Moltilocularis cysticus világossej-
tes veserák
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tos információt a T stádiumra vonatkozóan, bizony-
talan az n staging meghatározásában. Segít azon-
ban a májmetasztázis, a vaszkuláris invázió kimuta-
tásában (8.103. a, b, c ábra). 

A vesesejtes carcinoma a veseparenchymából 
indul ki, echomegjelenése rendkívül sokszínű, vál-
tozatos. A tumor állományában gyakori a necrosis 
és a bevérzés. 

Az esetek 10-15%-ában meszesedés mutatható 
ki a tumoron belül. A hypernephroid veserák a kör-

sen a korai stádiumban – meglehetősen nehéz, az 
UH-vizsgálat elnézheti. A kontrasztanyagos 
CT-vizsgálat megbízható információkat nyújt a fel-
ismerésben (ld. 8.86. a, b; 8.96. a, b, c ábra). Esetenként 
farmakoangiográfia vagy bizonytalanság esetén 
műtéti feltárás szükséges (8.97. ábra). 

Veseparenchyma szolid daganatai. Világossejtes 
veserák (RCC). A vese rosszindulatú daganatai között 

a leggyakoribb, gyakorisága mintegy 85%. A WHo 
szerinti beosztás I. csoportjában a veseparenchyma 
epithelialis tumorai közé tartozik. 

Korai stádiumban ez a daganat jellegzetes 
panaszt nem okoz, s a mai modern eljárásokkal 
elég gyakran véletlen lelet. A fájdalom, a vérvizelés 
és a tapintható rezisztencia az a triász, amely koráb-
ban a vesedaganatra felhívta a figyelmünket. A 
hagyományos röntgeneljárásokkal csak a 
nagyobb, kontúr- és üregrendszeri deformitást 
okozó térfoglalásokat tudtuk felismerni, melyeket 
az invazív angiográfia, farmakoangiográfia segítsé-
gével karakterizálhattunk (8.98. a ábra). Az új képal-
kotó módszerek (UH, CT, MRI) alapjaiban változ-
tatták meg a vesedaganat diagnosztikáját (8.98. b 
ábra). Az UH-vizsgálat lehetőséget kínál a tünet-
mentes kis daganatok felfedezésére. Az elváltozás 
szerkezeti analízise, a normális parenchyma-szerke-
zettel való összevetés, a másodlagos tumorjelek 
(kontúr-, üregrendszeri deformitás, expansív vagy 
infiltratív terjedés) megítélése a folyamat jellegének 
meghatározásában segít. Kis tumorok esetén annak 
kiterjedését pontosan meghatározhatjuk (8.99. a, b; 
8.100., 8.101., 8.102. ábra). nagyobb, a környezetet 
infiltráló tumoroknál az UH-vizsgálat nem ad pon-

8.96. ábra. 
MDCT a., b. natív és k.anyagos axiális vizsgálat: bal vese felső 
mediális ajkában egyenetlen kontúrú hipodenz ovális képlet
c. Kiválasztásos fázisban coronalis MIP rekonstrukció. 
Cystosus képlet fala hullámos, egyenetlen. Szolid halmozó 
terület nem látszik. Cysticus adenocarcinoma
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C

8.97. ábra. 
Bo. szelektív renalis arteriogram. Cysta falából kiinduló ade-
nocarcinoma malignitásra utaló érszerkezettel

8.98. ábra. 
a. IVP. Bo. szabályos üregrendszer. Jo. alsó kehelyszár ampu-
táció
b. MDCT. K.anyag adás után coronalis MIP rekonstrukció. 
Jobb vese alsó pólusában ovális, perirenálisan expanzíve, az 
alsó kehelycsoport irányába infiltratíve növekvő vesetumor. 
Tumoron belül a k.anyag halmozás inhomogén, k.anyag fel-
vétel a norm. parenchimához képest csökkent

A

B

8.99. ábra. 
a. Hosszmetszeti 2D UH. Jobb vese alsó pólusán ülő, a 
parenchimából kiinduló echódús infiltráló tumor. Perirenalis 
terjedés
b. Tumor harántmetszeti UH-képe (nyilak)

A

B

8.100. ábra. 
Bal vese hosszmetszeti UH-képe. Kp. Harmadban üregrend-
szer irányába terjedő inhomogén szerkezetű szolid tumor, 
főleg expanzív terjedés
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lisba és VCI-be való terjedését, a jobb szívüreg álla-
potát kitűnően mutatja. Az MDCT-vizsgálat nagy 
biztonsággal ábrázolja a daganatot, kis, néhány 
mm-es elváltozások is felismerhetők (8.104. ábra). A 
tumoros szövet az ép veseszövethez képest csök-
kent kontrasztanyag felvételt mutat, ami diagnosz-
tikai szempontból jelentős. A multidetektoros CT 
technika a 2D MPR és 3D MIP rekonstrukció segít-
ségével a vesetumor diagnosztikában számos 
előnyt biztosít. A nagyobb tumorok esetén az 
expansiv és invasiv jellegű terjedés jól megítélhető, 
a peri- és pararenalis tér, valamint az üregrendszer 
érintettsége meghatározható. natív scanen a vese-
sejtes rák a normális parenchymához hasonló, vagy 
valamivel nagyobb ill. kisebb denzitású lehet. 
Kontrasztanyag adás után – különösen, ha bevér-
zés, necrosis és meszesedés van a tumorban – 
inhomogén kontrasztanyag felvétel figyelhető 
meg (8.105. ábra). Zsírszövetet a hypernephroid car-
cinoma általában nem tartalmaz, ami az angiomy-
olipomától és Wilms-tumortól való elkülönítésben 
fontos differenciáldiagnosztikai jel. A nyirokcsomó 
metasztázis és a különböző parenchymás szervek 
áttéteinek kimutatásában, valamint a távoli metasz-
tázisok felfedezésében a CT-nek nagy szerepe van 
(8.106. ábra). A vascularis invasio megítélésében a 
2D UH-vizsgálat, színes Doppler technika sok eset-
ben igen informatív (ld. 8.103. a, b, c ábra). 
CT-vizsgálatnál a hiperdenz vénában a szintén 
hiperdenz tumoros thrombus – különösen tágult 
vena renalisban – kimutatható. Kontrasztanyag 
adás után a kontrasztanyagot kevésbé halmozó 
vesetumor , a vena renalisba és VCI-be betört 
tumor thrombus jól elkülönül, mivel az ép paren-
chymától, ill. az érben lévő kontrasztanyag denzitá-
sától lényegesen kisebb denzitás értéket mutat (ld. 
8.61. ábra), (8.107. ábra). Az MR-vizsgálat a különbö-
ző direkt síkú leképzés révén a tumorkiterjedés 
pontos meghatározását segíti (8.108. a, b ábra). 
Fontos információt ad a nyirokcsomók állapotáról, 
a zsírszövetet tartalmazó tumorokról. A vénákban 
lévő tumoros thrombus felismerésére az MRI a leg-
alkalmasabb, ahol a T1 és T2 súlyozott SE, valamint 
GRE felvételeken a thrombus nagysága, kiterjedése 
tisztázható. Mind a natív, mind a kontrasztanyagos 
felvételeken - elsősorban a coronalis síkban - a 
vénás tumorinvázió a jelentős jelintenzitáskülönb-
ség alapján pontosan meghatározható (ld. 8.63. 
ábra). A GRE gyors szekvencia alkalmazásánál a 
magas jelmenetű VCI-ban az alacsony jelintenzitá-
sú tumor thrombus detektálható, kiterjedése meg-
határozható. A modern képalkotó eljárások mellett 

nyező és a távoli régiókba áttétet adhat, gyakori a 
nyirokcsomó áttét. Rossz prognózist jelent a máj-
metasztázis megjelenése. A korábbiakkal ellentét-
ben nem jelent inoperábilitást, ha a daganat tumo-
ros thrombust okoz a véna renalisban, VCI-ban, 
vagy a jobb szívfélben. Fontos tisztázni, hogy a 
vena renalis vagy a VCI fala infiltrált-e, vagy a tumor 
thrombus csupán belóg a lumenbe. A tumor VCI-
ban való terjedése, a kiterjedés magasságának 
meghatározása preoperatíve fontos feladat. Távoli 
metasztázis a szervezet legkülönbözőbb helyein 
jelentkezhet (tüdő, csont, agy, kismedencei szer-
vek, pancreas, máj stb.). A multidetektoros technika 
és a coronalis MIP rekonstrukció a daganat v. rena-

8.101. ábra. 
Jobb vese ferde metszeti UH-képe. Külső veserészben kifeje-
zetten echodús, a környezet felé nyúlványos, infiltratíve ter-
jedő szolid tumor. Világossejtes veserák

8.102. ábra. 
Bal oldali vesetumor power Doppler vizsgálata. Hyper-
vascularisalt szolid vesetumor, világossejtes veserák

8.103. ábra. 
2D UH
a. Májban nagy metastasis (M), tumor (T) a VCI-t infiltrálja és 
komprimálja
b. Azonos oldali v. renalist a tumor szabadon hagyja, a. 
renalist eléri 
c. Tumor betört a subdiaphragmalis VCI-be
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8.104. ábra. 
MDCT k.anyagos MPR coronalis rekonstrukciós felvétel. Bo. 
vese alsó részében laterálisan kerek, expanzíve növekvő szo-
lid térfoglalás. Tumoron belül inhomogén, a parenchimához 
képest csökkent mértékű k.anyag felvétel. Tumor állományá-
ban hipodenz necroticus terület

8.105. ábra. 
Axiális k.anyagos spirál CT. B. oldali vesében hatalmas vese-
sejtes rák. Állományában nagy necrosis és meszesedések

8.106. ábra. 
MDCT-vizsgálat. Vesesejtes rák csigolya metastasisa. Tumoros 
áttét a környező izomszövetben is van (nyíl)
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az IVP mellett a CT- és MR-vizsgálat jelentős (8.110., 
8.111. ábra). 

Adenoma. Corticalis elhelyezkedésű, 1 cm-nél 
kisebb benignus daganat. Differenciáldiagnosztikai 
szempontból a hasonló nagyságú, vagy kisebb 
atípusos cysták (elsősorban a belső atípiával ren-
delkezők), kis vesecarcinoma, benignus mesen-
chymalis tumor, lymphomás góc, oncocytoma, 
abscessus, haematoma, metasztázis jöhet szóba. 
UH-vizs gálattal jól körülhatárolt, homogén, szolid 
képlet, amely általában kissé echodúsabb a nor-
mális parenchymánál. A CT-vizsgálat kisméretű, a 
kontrasztanyagot mérsékelten egyenletesen hal-
mozó, éles határú hipodenz gócot mutat (8.112. 
ábra). 

Egyéb benignus vesetumorok. Ezek az elváltozá-
sok kis, szolid képletek formájában ábrázolódnak. 
Élőben ritkán fedezik fel őket, mivel a legtöbbjük a 
kimutathatóság határa alatt van, vagy incidento-
mák, véletlenszerűen kerülnek felismerésre. Ide tar-
toznak a benignus mesenhymalis tumorok (leio-
myoma, lipoma, fibroma, kevert mesenhymalis 
tumor), ritka a reninoma, haemangioma, haeman-
gio-pericytoma. Ezek differenciáldiagnosztikai 
szempontból fontosak, a leletben rendszerint 
„karakterizáláshoz túl kicsi” megjegyzés szerepel. 
Ilyen esetben 3 és 6 hónap múlva, majd évenkénti 
kontroll javasolt. 

Oncocytoma. Ritkán előforduló jóindulatú ade-
noma, amely a proximális vesetubulusokból indul 
ki. Előfordulásának gyakorisága az összes vesedaga-
natok 2%-ra becsülhető, a renalis adenomák 7%-át 
adja. Ismeretes praemalignus változata is (világos-
sejtes és granuláris sejtes típus). A daganat nagyra 
nőhet, akár 10 cm-re vagy afölé növekedhet. 
UH-vizsgálattal a kis oncocytomák szolid, homo-
gén szerkezetű daganatok, CT-vizsgálattal kont-
rasztanyag adás előtt és után is hipodenzek (8.113. a, 
b, c és 8.114. ábra). CT-vizsgálatnál az oncocytomá-
kon belüli centrális hegjel fontos támpont. 
Multidetektoros CT-vel és MRI-vel karakterisztikus 
az éles szélű elhatárolódás, a perifériás szegélyként 
megjelenő vastag véna, a tumoros masszán belüli 
csillag alakú, vagy kerékküllőszerűen sugaras artéri-
ás hálózat és a tumor centrumában az elmaradt 
kontrasztanyag halmozás, centrális hegjel (8.115. 
ábra). 

Angiomyolipoma (AML). Ez a tumorféleség nem 
agresszív hamartoma, kevert jellegű daganat. 
Felépítésében zsírszövet (érett és/vagy éretlen), 
pathológiás érképződmények és simaizom elemek 
különböző arányban vesznek részt. 

ritkán diagnosztikus angiográfiára is sor kerülhet, 
ill. palliációs céllal tumorembolizációt is végeznek 
(ld. 8.97. ábra) (8.109. a, b ábra).

Wilms-tumor (nephroblastoma). Felnőttkorban is 
előfordulhat, zömében azonban a gyermekek 
betegsége. Egy- és kétoldali előfordulású lehet, ext-
rarenalis kiindulású Wilms-tumor is ismeretes. 
Hasonlóan viselkedik a hypernephroid carcinomá-
hoz, a tumor szerkezete is azonos lehet, állományá-
ban különböző nagyságú és alakú necroticus és 
bevérzett területek fordulhatnak elő. Esetenként 
zsírszövetet is tartalmaz a daganat, olykor cystosus 
megjelenésű. Diagnosztikájában az UH-vizsgálat és 

8.107. ábra. 
Spirál CT kontrasztanyagos axiális felvétel. Hipodenz jobb 
oldali vesetumor. K.anyagot körkörösen felvevő VCI centrális 
részén tumorthrombus (hipodenz elváltozás a k.anyagos 
hiperdenz VCI-ben)

8.108. ábra. 
MRI axiális és coronalis T2 TRUFI
a. Közepes jelmenetű parenchimában magas jelintenzitá-
sú, heterogén szerkezetű térfoglalás. Perirenálisan a tumort 
psedocapsula övezi
b.  Bo-i vesetumor elhelyezkedése, kiterjedése, szerkezete 
jól megítélhető. Jobb vesében magas jelmenetű cysta

A

B

8.109. ábra. 
Szelektív renalis arteriográfia 
a. Arteriás fázis. J. vese alsó harmadát érintő tumoros pat-
hológiás érstruktúra
b. Parenchimás fázis. Tumoros tócsaképződés, necroticus 
részek a tumoron belül, a-v shunt
Tumor jórészt perirenalis terjedést mutat, j. vese alsó harma-
dát infiltrálja. RCC

A

B

8.110. ábra. 
Bal vese UH-képe. Vese alsó részében heterogén szerkezetű 
szolid térfoglalás

8.112. ábra. 
Axiális MDCT k.anyag adás után. K. anyagot mérs., egyenle-
tesen halmozó éles határú, hipodenz góc (nyíl). Papillaris 
adenoma

8.111. ábra. 
Coronalis MDCT k.anyag adás után. J. vese szabályos. B. 
vesében necroticus részeket tartalmazó (hipodenz terüle-
tek) szolid tumor
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Color Doppler vizsgálattal az AML hipovaszuku-
láris tumorként ábrázolódik, a nagyobb tumorok-
ban tág vénák mutathatók ki (8.117. ábra). A CT- és 
MR-technika segítségével a daganaton belüli zsír-
szövet komponens detektálása a differenciáldiag-
nosztikában nagyon fontos. 

A CT-képen a zsírszövet alacsony vagy mínusz 
denzitású területként jelenik meg (8.118. a, b ábra). Az 
MR-vizsgálat során a zsírkomponens mind a T1-, 
mind a T2 súlyozott SE felvételeken magas jelinten-
zitású (8.118. c, 8.119. a ábra), zsír-elnyomásos T1 és T2 

Két csoportját különböztetjük meg: 
1. sclerosis tuberosához társul. Ezek általában 

kétoldaliak és multifocalisak, s minden korban és 
mindkét nemben előfordulnak, 

2. a 40-70 éves nőknél látjuk az angiomyolipo-
mát, amely általában egyoldali és szoliter. 

A daganatban lévő pathológiás érképződmé-
nyek ruptúrája előfordulhat, ami heves klinikai tüne-
tek kíséretében zajlik. A ruptura után intrarenalis, 
peri- és pararenalis haematoma alakulhat ki. A jó fel-
bontású UH-készülékekkel már néhány mm-es 
nagyságú, parenchymában ülő hiperreflektív, éles 
határú térfoglalásokat fedezhetünk fel, amelyek 
nagy valószínűséggel angiomyolipomák. A zsírszö-
vet arányától függően a reflexió szint változhat 
(8.116. a, b, c ábra). 

8.113. ábra. 
K.anyagos MDCT
a.  Axiális szeleten a jobb vese elülső ajkában ovális, éles 
szélű, expanzívan növő, centrumán kis hipodenzitást muta-
tó, a k.anyagot inhomogénen halmozó tumor. K.anyag fel-
vétel a tumoron belül elmarad a norm. parenchimához 
képest
b., c. Coronalis és sagittalis MPR rekonstrukciós felvételek jól 
mutatják a tumor pontos elhelyezkedését és kiterjedését, a 
környezeti viszonyokat. oncocytoma

A

B

C

8.114. ábra. 
Axiális spirál CT k.anyag adás után. Bal vesében pseudocap-
sulával övezett, expanzívan növekvő, heterogén szerkezetű, 
k.anyagot a parenchimához képest kevésbé felvevő tumor. 
oncocytoma

8.115. ábra. 
Axiális k.anyagos spirál CT. Jobb oldalon hatalmas, éles szélű, 
karéjos kontúrú tumoros elváltozás. Helyenként a periférián 
szegélyt alkotó vastag véna, a tumoros masszán belül kerék-
küllőszerűen k.anyagot felvevő arteriás hálózat, a tumor 
centrumában centrális hegjel. oncocytoma

8.116. ábra. 
a., b., c. 2D UH. Különböző reflexiójú (mindegyik hypere-
choic), éles határú echodús térfoglalások a veseparenchimá-
ban. Angiomyolipoma (AML)

A

B

C

8.117. ábra. 
Color Doppler UH. Bal vese kp. harmadában éles határú, 
hiperreflektív térfoglalás, amely hipovaszkuláris. Elváltozáson 
belül tág véna

8.118. ábra. 
a., b. natív és kontrasztanyagos axiális MDCT. Meg nagyob-
bodott b. vese kp. részében számos kerek, ovális, szabályta-
lan alakú hipodenz terület. K.anyag adása után az elváltozá-
sokon belül minimális, helyenként elmaradt halmozás látha-
tó. Daganaton belül mínusz denzitások mérhetők. AML
c. Axiális T1 súlyozott MR. Bal vesében lévő elváltozáson 
belül zsírszövetre utaló magas jelmenet

A

B

C
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itt futó ureterek is nyomás alá kerülhetnek. Az intra-
renalis lymphoma szolid multifocalis masszaként 
jelenik meg, amely homogén denzitású, s hiányzik 
a pseudocapsulaszerű elhatárolódás. Kontraszt-
anyag adására az elváltozások nem mutatnak jelen-
tős enhancementet (8.122. a, b ábra). Diffúz infiltrá-

ció vagy a vese teljes infiltrációja esetén a vesehatá-
rok elmosódnak, a folyamat a retroperitonealis kör-
nyezetbe terjed, a vese rögzítetté válik. A vese 
lymphomás érintettsége és a retroperitonealis 
lymphomatosus köpeny Ga-67-citrát izotópvizsgá-
lattal jól ábrázolható. Az MR-vizsgálat kitünően 
mutatja a nyirokcsomók, a nyirokcsomó konglome-
rátum meglétét, a környezet érintettségét. 

A vesemedence epithelialis tumorai. A veseda-
ganatok 8-10%-a indul ki az üregrendszerből. A fér-
fiak és nők megbetegedési aránya 3:1, leggyakrab-
ban a 40. év után lép fel. A daganatok mintegy 
90%-a átmenetisejtes carcinoma, epithelialis tumor. 
Jellegzetessége, hogy az esetek mintegy felében, 
kétharmadában több helyen, így az ureterben és a 
hólyagban is kialakulhat a daganat. IVP-nél az üreg-
rendszert érintő árnyékkiesések, destrukciók, irre-
guláris, esetenként villózus – papillomatosus intra-

felvételeken jelmentessé, vagy alacsony jelmenetű-
vé válik (8.119. b, c ábra).

 Sarcomák. A vesesarcomák ritka, szolid malignus 
tumorok, melyek a mesenchymalis szövetből fej-
lődnek ki. Ezek a daganatok infiltrálják a capsula 
renist, nagyra nőhetnek, peri- és pararenalis invázi-
ót mutathatnak. A sarcoma centrálisan, a sinus rena-
lis területén, kizárólag a vesén belül is felléphet, a 
vese üregrendszerén deformitást okozva. Diffe-

renciáldiagnosztikai szempontból fontos a liposar-
coma, amely kezdetben az UH- és CT-vizsgálatnál 
hasonló megjelenést mutathat az angiomyolipo-
mához. A zsírszövet megléte miatt nehéz a diffe-
renciálás. 

Vese metastaticus daganatai. Általában haema-
togének, s rendszerint többszörösek és kétoldaliak. 
Ha szoliter metasztázist találunk, lehetőség kínálko-
zik a szervmegtartó műtét elvégzésére, a daganat 
teljes eltávolítására. A szoliter vesemetasztázis 
nehezen különíthető el más primer renalis térfogla-
lástól, mivel az UH- és a MDCT-megjelenése hason-
ló (8.120., 8.121. a, b ábra).

Lymphoma. A vese primer lymphomája nagyon 
ritka. A vesék általában a generalizált lymphomas 
betegeknél érintettek, s többnyire kétoldali az elvál-
tozás. Vesemanifesztáció Burkitt-lymphomában is 
előfordulhat. Egyik vagy mindkét vese jelentősen 
megnagyobbodhat, a parenchyma echodús jelleg-
gel kiszélesedhet, a vesék körül kevés folyadék 
jelenhet meg, a környezetben nyirokcsomó meg-
nagyobbodás észlelhető. A cortexen belül multifo-
calis, ovális, kerek vagy szabálytalan vonalszerű 
echoszegény, olykor csaknem cystosus elváltozá-
sok ábrázolódnak. Ha az ureterek nyomás alá kerül-
nek a megnagyobbodott nyirokcsomók miatt, hyd-
ronephrosis jöhet létre. A CT-vizsgálat a retroperito-
nealis nyirokcsomók felismerése szempontjából 
igen informatív. A nyirokcsomók többszörös szolid 
képletként ábrázolódnak, vagy mintegy retroperi-
tonealis „köpeny” ráborulnak a gerincre, a hasi aor-
tát és a VCI-t körbefogva, azokat komprimálva. Az 

8.119. ábra. 
a.  Coronalis T1 MRI. Magas jelmenetű térfoglalás a jobb 
vese felső részében medialisan
b., c MRI. Axiális T1 és T2 zsírelnyomásossal. A tumor jelsze-
gény
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8.120. ábra. 
2D UH. Jobb vese felső részében echoszegény szolid tér-
foglaló folyamat (jelzés). Korábban eltávolított ellenoldali 
vese carcinomájának  metastasisa

8.121. ábra. 
a., b. K.anyagos MDCT. A jobb vese felső harmadában dor-
so-medalisan 3 cm átm.,a kontúrból kissé előemelkedő, a 
kontrasztanyagot a veseparenchymához képest kevésbé 
halmozó terime. Bronchus carcinoma metastasis

A

B

8.122. ábra. 
a., b. Axiális natív és k.anyagos spirál CT. Aorta és VCI mentén 
apró kerek, ovális lágyrészképletek, máj jobb lebenyében 
nagy hipodenz góc. Mk. veseparenchima kiszélesedett, a 
vesék megnagyobbodtak, kontúrjuk enyhén hullámos. K.
anyag adás után mk. vesében számos hipodenz, a k.anyagot 
alig felvevő kerek, ovális, szabálytalan alakú térfoglalás. Hasi 
aorta és VCI környezetében mérs. nagyobb ny.cs.-k. 
Lymphoma vesemanifesztációja

A

B
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Kontrasztanyag adása után a kóros fali képlet hal-
mozását elemezhetjük (8.124. ábra). A CT alkalmas a 
környezet megítélésére is, esetleges környezeti 
invázió felfedezhető (8.125. ábra). A jelenlegi modern 
CT-berendezések segítségével már 4-5 mm-es 
nagyságú daganatok detektálhatók, mivel a tumo-
ros massza denzitása eltér a vizelettől és a kont-
rasztanyagos vizelettől. A környezetben fellépő nyi-
rokcsomó megnagyobbodás is felhívhatja figyel-

münket a tumoros folyamatra. Kő és tumor elkülö-
nítésében a CT szerepe jelentős (8.126. a, b ábra). Az 
MR- és a multislice CT-urográfia segítségével a pasz-
százs akadályt okozó tumoros elváltozás lokalizál-
ható, ill. a daganat felfedezés tovább javítható. 
Multifocalis tumorok fennállásának kimutatásában 
is fontos szerepet játszik e két utóbbi módszer. 
A vese sérülései. A vese sérüléseinek típusai a 
következők:
·	Vesecontusio

IVP során a kiválasztás elhúzódó vagy csökkent, 
az üregrendszer ép. 

pelvicus növedékek, máskor a parenchyma felé 
infiltratíve növekvő tumoros térfoglalás látható. 
Differenciáldiagnosztikai szempontból fontos, hogy 
számos betegség okozhat a pyelumban árnyékki-
esést: vesemedence vasicositas, a pyelumban vagy 
kehelyszárban lévő kő, véralvadék, granularis és 
cysticus pyelitis, pyelaris endometriosis, haemangi-
oma, AV fistula stb. Az IVP a vesemedence tumorok 
praeoperatív diagnosztikájában megbízhatatlan, a 
tévedés 20-30%. Az exfoliatív – és lavage – cytoló-
gia nagyon értékes a daganat kimutatásban. Az 
endoscopia tisztázza az oldaliságot, az uretero-re-
noscopia jóvoltából a veseüregrendszer direkt 
megtekintése is lehetséges. A vesemedence carci-
nomák általában hypovascularisáltak, így angiográ-
fiás diagnosztikájuk igen nehéz. Korábban vaso-
constrictor hatásban végzett farmako-angiográfiá-
val próbálkoztak. Az UH- és CT-vizsgálat komoly 
változást hozott a veseüregrendszerből kiinduló 
tumorok kimutatásában, kiterjedésük meghatáro-
zásában. Az UH- képen a pelvicus carcinoma kiter-
jedésétől függően megváltozik a vese centrális 
echokomplexuma. Általában echoszegény, szolid 
képlet jelenik meg, amely jól elhatárolódik a hiper-
reflektív centrális sinusban. Kő és tumor elkülöníté-
sében az UH jelentős. nehéz a diagnózis, ha a daga-
nat echogazdag megjelenésű az ugyancsak echo-
gazdag centrális sinuson belül. Az MDCT-vizsgálat 
érzékeny módszer s már a 4-5 mm nagyságú pye-
lum tumorokat is kimutatja. Fontos, hogy a vizsgá-
latot korai artériás fázisban, ill. a kiválasztásos fázis-
ban végezzük, s ajánlatos kevesebb (20-30ml) kont-
rasztanyagot adni, hogy az intenzív kiválasztással a 
kisebb üregrendszeri daganatokat nehogy elfedjük. 
Az üregrendszer falán ülő, a vesemedencébe vagy 
kelyhekbe bedomborodó szolid, lágyrészdenzitású 
telődési defektus kimutatása a kiválasztásos fázis-
ban sikeres lehet (8.123. ábra). Ha a daganat a pye-

loureteralis határon van, nagyfokú üregrendszeri 
tágulat is kialakulhat. A peripyelaris, perinephricus 
daganat invázió jól kimutatható és megítélhető, a 
regionális nyirokcsomó megnagyobbodások, a kör-
nyező szervek állapota tisztázható. Az MRI a daga-
nat kimutatásban, korai felismerésben, az üregrend-
szeren belüli kiterjedés meghatározásában egyre 
fontosabb szerepet játszik. Előnyös a vénás invázió 
(ld. 8.63. ábra), a nagy tumorok és környezet viszo-
nyának többirányú leképzésére (ld. 8.108. a, b ábra). A 
májmetasztázisok és a csontáttétek felfedezésében 
az MRI szintén megbizható módszer. 

Az ureter tumorai. Az összes uroepithelialis 
daganat 2,5-3%-át teszik ki. Indirekt jelek alapján 
merül fel a gyanú uretercarcinomára. A multifocalis 
daganat előfordulás a vesemedence átmeneti sej-
tes ráknál fordul elő, s az uretert és húgyhólyagot 
egyaránt érintheti. Veseüregrendszer tágulatnál a 
tumor mellett ureter szűkület (gyulladás, postope-
ratív, radiogen), kövesség lehetőségét kell elsősor-
ban felvetni, ill. a primer ureter carcinomát el kell 
különíteni az uterus, húgyhólyag, prostata vagy 
rectalis carcinoma másodlagos inváziójától, amely a 
hólyagbázis érintettségével uretertágulatot és hyd-
ronephrosist okozhat. Ha egy urethralis tumor (car-
cinoma vagy papilloma) lehetősége merül fel, natív 
és kontrasztanyagos vizsgálatra van szükség, ill. az 
egész urinalis tractust ábrázolni kell (multislice CT 
urográfia és cystográfia). Az UH- vizsgálat korláto-
zott értékű, mivel a rossz akusztikus viszonyok nem 
teszik lehetővé az ureterek megbízható követését. 
Az ureter proximális része (pyelo-ureteralis átme-
net) és a juxtavesicalis rövid ureterszakasz többnyi-
re ábrázolható, kövesség kimutatható. Lágy-
részintenzitású terimék biztonsággal nem különít-
hetők el. A vesék ábrázolása, az üregrendszer tágu-
lata felhívhatja a figyelmünket az ureter kóros, a 
vizeletelfolyást nehezítő, vagy akadályozó folyama-
tára. A hagyományos CT-vizsgálatot a hosszú urete-
rek teljes ábrázolására csak igen nagy sugárterhe-
léssel tudtuk alkalmazni. A spirál-CT ebben a tekin-
tetben óriási fejlődést hozott, hiszen gyorsan, kiha-
gyás nélkül ábrázolhatjuk az uretereket. A multide-
tektoros technika tovább javítja a feloldást, a lekép-
zési biztonságot. Segítségével a szabályos ureterfal 
követhető, amely ritkán vastagabb 1 mm-nél. 
Tumoros esetben mucosa irregularitást, körülírt fali 
megvastagodást és az elváltozástól proximálisan 
uretertágulatot láthatunk. A tumor magasságában 
a tágult ureteren belül intraluminalis lágyrészárnyék 
különülhet el, telődési defektus formájában, ill. egy 
határozott ureterfali megvastagodás észlelhető. 

8.123. ábra. 
K. anyagos MDCT coronalis MPR rekonstrukcó, késői üreg-
rendszeri fázis. Bal oldalon a pyelon,felső, középső és az alsó 
kehelyszárak inváziója. Carcinoma pyeli renis

8.124. ábra. 
MDCT coronalis MPR rekonstrukció, k. anyag adás után. A 
csípőlapát magasságától kezdődően a bal ureterben hyper-
denz kitöltöttség látható, mely a k.anyagot halmozza (nyíl). 
Carcinoma ureteris

8.125. ábra. 
Axiális kismedencei CT k.anyag adás után. Juxtavesicalisan 
szabálytalan alakú, a k.anyagot tartalmazó hólyag jobb olda-
lán elhelyezkedő lágyrészdenzitású képlet, amely inhomo-
gén k.anyag felvételt mutat (nyíl). Tumor a rectumot nem éri 
el, a perivesicalis zsírszövet felé terjed, helyenként nyúlvá-
nyokat bocsátva. Juxtavesicalis ureter átmeneti sejtes carci-
nomája

4.126. ábra. 
a. IVP. Bo-n vese üregrendszeri tágulat, uterer proximális 
szakasza is tágult, élesen végződik el (nyíl)
b. MDCT coronalis MPR rekonstrukció bo-i uterer kezdeti 
szakasza tágult, benne k.anyagot halmozó ovális, karéjos 
lágyrészterime. Melanoma ureter metastasia (nyilak)
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fordulnak elő. Ezek elkülönítésében ma már elfoga-
dottan első vizsgálat az UH-vizsgálat, amelyet sür-
gős CT-vizsgálat egészíthet ki, hiszen a pontos ana-
tómiai viszonyokat tisztázhatja. 

3. Húgyhólyag – vesica urinaria 

Anatómia 

A húgyhólyag intra- ill. extraperitonealisan a symp-
hysis mögött található, a basalis területénél a sub-
peritonealis medencei kötőszövethez rögzített.
négy részét különböztetjük meg: 
a. a húgyhólyag testét (corpus vesicae) a 
       hólyag középső és felső része, 
b. apex vesicae, a corpustól cranialisan,

c. a hólyag alap, fundus vesicae, ahol az 
       ureterek beszájadzanak,
d. a hólyagnyak (collum vesicae), ahonnan az
       urethra indul.

A húgyhólyag éppúgy, mint a vizeletelvezető 
rendszer egyéb területe, átmeneti sejtes hámmal 
bélelt. Ez alatt egy erős izomréteg van, a m.detrusor 
vesicae. A trigonum vesicae a két ureterszájadék 
közötti terület. A normális húgyhólyag befogadó-
képessége mintegy 500 ml. 

Férfiaknál a hólyagalap középső részénél a pros-
tata helyezkedik el, amely fölött két oldalon az 
ondóhólyag található. A húgyhólyag és a rectum 
között a peritoneum egy üreget képez, excavatio 
rectovesicalist. nőknél a húgyhólyag és az uterus 
között jön létre az excavatio uterorectalis (Douglas 
tér). Dorzálisan a húgyhólyagot a cervix uteri és a 
vagina elülső fala határolja. 
A nyirokelfolyás a következő regionális nyirokcso-
mók felé történik:
a. a húgyhólyag elülső fala tájáról a nodi lymphatici 

vesiculares laterales anteriores,
b. a húgyhólyag hátsó faláról a nodi lymphatici 

vesiculares laterales posteriores irányába.

A húgyhólyag menti nyirokcsomók az iliaca 
interna nyirokcsomó csoporthoz tartoznak. További 
nyirokelfolyási lehetőség van az iliaca externa cso-
port irányába, továbbá az iliaca communis nyirok-
csomók felé (ezek másodlagos állomások). 

Vizsgálati technika 

Kiválasztásos urográfia (IVP). Az egészséges húgy-
hólyag telődési állapotától függően láthatjuk az 
alakját, lehet ovális vagy kerek (ld. 8.44., 8.49. ábra). 
nőknél a legnagyobb átmérője a transzverzális sík-
ban van. A hólyag funduson az uterus külső benyo-
matot okoz. A férfi hólyag legnagyobb átmérője a 
sagittalis síkban látható. nem teljes hólyagtelődés 
esetén előfordulhat, hogy a hólyagon kívüli struktú-
rák, mint amilyen a bélgáz vagy kismedencei szer-
vek (pl.: megnagyobbodott uterus) telődési defek-
tusokat utánozhatnak. Érdekes jelenség az un. jet 
fenomen, amikor az ureter szájadékon át a hólyag-
ba beáramlik (bespriccel) a vizelet kontraszt-
anyag-vizeletbolus formájában.

Cystográfia. Telődött állapotában a hólyag élesen 
határolt üreges szerv. Részleges telődésnél az urogra-
mon (cystogramon) telődési defektusok elnézhetők, 

Az UH-vizsgálat negatív is lehet, általában a con-
tusio helyén echoszegény a parenchyma. 

CT-vizsgálatnál a vese focalisan vagy diffúzan 
megnagyobbodhat, a parenchyma az érintett terü-
leten inhomogén. A nephrográfiás fázisban a szer-
kezet csíkossá válhat. 
·	Veseállomány vérzés üregrendszeri sérülés nél-

kül
Kisebb vérzéseket az UH vizsgálat nem mindig 

mutat ki. A haematomák echomegjelenése függ az 
elváltozás korától, kezdetben echodús, később cys-
tosus formát ölt. CT- vizsgálatnál a natív felvétele-
ken a friss vérnek megfelelően magas denzitás mér-
hető. A subcapsularis haematoma excentrikusan 
elhelyezkedő, legtöbbször sarló vagy félkör alakú és 
a parenchymánál magasabb, míg a kontrasztos 
képeken alacsonyabb denzitású (8.127. ábra). 
·	Veseruptura az üregrendszer sérülésével

A vesemedencében és a kelyhekben telődési 
hiányok láthatók, amelyeket véralvadékok okoznak, 
illetve jelentős szabálytalan paravazátum képződés 
látszik (8.128., 8.129. ábra). Diagnosztizálásában a 
CT-vizsgálatnak döntő jelentősége van, tájékoztat a 
sérülés kiterjedéséről, helyéről, a retroperitonealis 
haematomáról, az ellenoldali veséről. A perirenalis 
haematoma általában a Gerota fascián belül foglal 
helyet, legtöbbször a vesét körülvevő, vagy excent-
rikus megjelenésű. A nagyobb vérömleny dislocal-
hatja a vesét, de általában a középvonalat respektál-
ja. A veseruptura a parenchyma szabálytalan vona-
lú, élesen határolt folytonosságának a megszakadá-
saként ábrázolódik. Megítélhető a repedések száma 
és mélysége (8.130. a, b ábra). A kísérő haematomák 
és a kontrasztanyag paravazátumok jól kimutatha-
tók. 
·	Vesekocsány-szakadás

A sérült oldalon nincs kiválasztás. 
Az UH-vizsgálat kimutatja, hogy a normális vese-

alak mellett kiterjedt peritonealis haematoma van. 
A CT-vizsgálat általában alkalmas a vesekocsány 
szakadás kimutatására, de bizonyos esetekben 
szükséges lehet a sürgős angiográfia elvégzése, 
amikor a veseartéria elzáródása egyértelműen 
kimutatható. A modern multidetektoros CT-be-
rendezések és szoftverek olyan lehetőséget biztosí-
tanak az ellátó erek, hasi és retroperitoneális viszo-
nyok megítélése tekintetében, amelyek kielégítő és 
gyors információt nyújtanak a besoroláshoz. 

Az UH- és CT-vizsgálat segítségével a vesesérü-
lések súlyossági fokuk szerint osztályozhatók, s a 
további teendők meghatározhatók. Eszerint enyhe, 
középsúlyos és súlyos fokozatú vesesérülések 

8.127. ábra. 
MDCT axiális felvétel, korai arteriás fázis. Jo-i vese laterális 
részén sarló alakú hiperdenz terület vérzésre utal, vonalszerű 
hipodenzitás parenchima rupturát jelez

8.128. ábra. 
MDCT axiális felvétel, korai arteriás fázis. J.o. a ventrális ajkon 
a kontúr megszakad, parenchymán áthatoló sérülés

8.129. ábra. 
MDCT axiális felvétel, korai arteriás fázis. J.o. a vese körül int-
racapsularisan körkörösen 1-1,5 cm-es folyadékgyülem 
figyelhető meg. Haematoma perirenalis (nyíl)

8.130. ábra. 
a., b. MDCT axiális és coronális MIP: veseparenchyma ketté-
szakadása, közötte és peri-pararenalisan haematoma
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séről. A magas frekvenciájú transducer nagy térbeli 
feloldás miatt lehetővé teszi a húgyhólyagfal réte-
geinek ábrázolását (epithel-, submucosa-, felületes 
izomréteg, mély izomréteg, perivesicalis zsír), de az 
alacsony penetrációs mélység miatt nem ad infor-
mációt a perivesicalis tumorterjedésről. Erre vonat-
kozóan viszont kitűnő információt kaphatunk a CT- 
és MR-vizsgálattal. A módszer előnye a felületes és 
a mély izomréteget infiltráló tumorok elkülönítésé-
ben van. Az intramuralisan növő tumorok, amelyek 
a cystoscopián pontosan nem ítélhetők meg, ezen 
módszerrel jól kimutathatók. A cystoscopiához tár-
suló biopsia és TUR felvilágosítást ad a tumor fali 
rétegeinek érintettségéről, a szövettanról és elvé-
gezhetjük a gradálást, ez azonban invazív beavatko-
zás és túlstagingelés is előfordulhat. A húgyhólyag 
UH-vizsgálat rutin eljárás. Alkalmas a hólyag volu-
men, ill. a residuum meghatározására. Mint szűrő 
eljárás kiváló a térfoglalások, gyulladások, diverticu-
lumok, kövek, idegentestek ábrázolására, valamint a 
kismedencében fekvő extravesicalis térfoglalások 
felfedezésére, megítélésére. A húgyhólyag 
UH-vizsgálatnál nehézséget jelenthet a folyadékot 
tartalmazó egyéb térfoglalások (lymphokele, cysták 
vagy haematomák) eldifferenciálása, mivel ezek a 
húgyhólyaggal összetéveszthetők. Másik nehézség 
az artefaktumok jelenléte, amelyek általában a 
húgyhólyag ventralis falánál fekvő szövetek reflexi-
ója miatt jön létre. 

MDCT-vizsgálat. A CT-n a húgyhólyag kerek 
vagy ovális alakú, élesen elhatárolódó szervként 
ábrázolódik impresszió vagy kiboltosulás nélkül. A 
húgyhólyag belső tartalma vízdenzitású, kontraszt-
anyag tartalom esetén hiperdenz. A húgyhólyag a 
környező zsírszövet által jól elhatárolódik, a szom-
szédos szervekhez való viszony kitűnően megítél-
hető. A regionális nyirokcsomók közepes denzitá-
sértéket mutatnak. A különböző rekonstrukciós eljá-
rások (2D multiplanáris rekonstrukció, 3D MIP, VRT, 
CT-angiográfia) fontos kiegészítő információkat 
adnak a folyamatok megítélésében és kiterjedésé-
nek meghatározásában. A CT ezen kívül lehetővé 
teszi a kismedencei szervek ábrázolását, különös 
tekintettel a regionális nyirokcsomókra. A húgyhó-
lyag CT-vizsgálata telt hólyag mellett történik (ld. 
8.144. a, b ábra). A húgyhólyag tumorok kiterjedésé-
nek vizsgálatánál szükséges, hogy retrográde kony-
hasóval (0,9%-os) töltsük fel a hólyagot, orálisan 
vagy rectalisan a beleket is fel kell tölteni. A kont-
rasztanyaggal feltöltött húgyhólyag, pl. IVP után 
megnehezíti a hólyag falának megítélését az erős 
kontrasztosság miatt. Az egész kismedence vizsgá-

másrészt a túl erős telődésnél kis elváltozások elfed-
hetők. A húgyhólyag kiürítésekor a visszamaradt 
kapacitás megítélhető. A hagyományos röntgentech-
nika a húgyhólyag diagnosztika keretében csak bizo-
nyos betegségcsoportban indikált, jelentősége 
beszűkült. Minden IVP előtt alapvető fontosságú a 
natív vese felvétel elkészítése (AP), amely a kismeden-
cét teljes egészében kell, hogy ábrázolja. A jód tartal-
mú nephrotrop kontrasztanyag beadása előtt fontos 
az anamnézis felvétele allergia irányában ill. más kont-
raindikációk tekintetében (megfelelő előkészület 
szükséges a szövődmény kivédésére, gyógyszerek, 
valamint oxigén adásának lehetősége, intenzív osz-
tály közelség stb.). Anterográd húgyúti kontraszt-
anyag ábrázolás szerves része az IVP-nek. A kiválasztá-
sos urográfia során elkészített exkréciós vagy ante-
rográd cystogram pontos információt ad a húgyhó-
lyag helyzetéről, nagyságáról, konfigurációjáról. Álló 
helyzetben készített felvétel felvilágosítást nyújt a 
lehetséges descensusról. Szükség esetén elkészített 
ferde felvételek, ill. átvilágítás kiegészítő információ-
kat adhat. A mictio alatti vagy utáni felvételek bizo-
nyos kérdéskör megválaszolásánál szintén segíthet-
nek (pl. reflux). 

Retrográd cystográfia. A cystogramon a hólyag-
nyak röntgenábrázolása mind a pozitív, mind nega-
tív kontrasztanyag adásával lehetséges. A hólyag 
feltöltése előtt a kismedencéről natív felvétel készül 
kiürített állapotban. Ennél a felvételnél a röntgen-
csövet mintegy 30 fokkal cranio-caudalis irányba 
dönteni kell. Retrográd cystográfiánál a húgyhólyag 
töltését az urethrán vagy a hólyagba vezetett katé-
teren keresztül érjük el. A 10-30%-os kontrasztanya-
got infúziószerűen lassan juttatjuk be a húgyhó-
lyagba, úgy, hogy a kontrasztanyag telődés mint-
egy 30 cm-rel meghaladja a symphysist. A hólyag-
telődést átvilágítás kontrollja mellett végezzük. 
Különböző pozíciókban célzott felvételek készíthe-
tők. Egy felvételt a hólyag kiürítése után is készít-
sünk. 
A retrográd cystográfia előnyei:
a. magas kontrasztanyag koncentráció érhető el a 

húgyhólyagban,
b. gyors kontrasztanyag ábrázolás időveszteség 

nélkül,
c. kontrasztanyag szövődmény hiánya.

Speciális előnnyel járhat a lépcsőzetesen kivite-
lezett cystográfia, kettős kontrasztos technika és a 
mictios cystourethrográfia. A lépcsőzetes cystográ-
fiánál átvilágítás mellett vízoldékony kontraszt-
anyag beadása történik. Lépcsőzetes módon adunk 

be 3x100 ml kontrasztanyagot és ugyanarra a rönt-
genfilmre minden telődési fázisnál az összes mAs 
érték harmadával kell exponálni, ezáltal a végén a 
normál feketedését érjük el a filmnek. A húgyhó-
lyagfal szabályos tágulékonyságánál lépcsőzetes 
cystogram jön létre, amikor három egymástól füg-
getlen kontúr látható a filmen. Ha a katéter bent 
hagyása mellett a kontrasztanyagot leengedjük, 
majd levegőt adunk be, kettőskontrasztos mód-
szerrel a tumorfelület – amely általában pozitív 
kontrasztanyaggal bevont – rendkívül plasztikusan 
jelenik meg, és a tumoros folyamat pontos lokalizá-
ciója jól ábrázolható.

UH-vizsgálat. UH-vizsgálatnál a húgyhólyag 
éles fallal körülhatárolt echomentes cystosus kép-
let. A fal egyneműen echodús, az egyes fali elemek, 
rétegek nem különíthető el egymástól. A férfi kis-
medencében a hólyag caudo-dorzális részén látha-
tó a prostata, ettől dorzálisan és kissé fent a szim-
metrikus elhelyezkedésű ondóhólyag, vesicula 
seminalis. A női kismedencében dorzálisan a vagi-
na, uterus és adnexek helyezkednek el. A húgy-
hólyag nagysága és formája változó a telődési álla-
pottól függően. A húgyhólyag belső felülete általá-
ban sima kontúrt mutat. A legegyszerűbb ultra-
hangvizsgálati eljárás a suprapubicus transcutan 
végzett húgyhólyag UH-vizsgálat, amelyet haránt 
és sagittalis (8.131. a, b ábra) síkban végzünk, kiegé-
szítve ferde metszetekkel. A mélyen fekvő hólyag 
esetén a symphysis mögé be kell tekinteni, ezért a 
transducert dönteni kell cranio-caudalis irányba, s 
még így sem sikerül mindig a teljes hólyagvolu-
ment átvizsgálni. A transrectalis, transvaginalis és 
transurethralis intravesicalis UH-vizsgálat javítja a 
diagnosztikai pontosságot. Az utóbbi évek fejlesz-
tései – különösen a kis transducerek megjelenése 
révén – sokat javítottak a diagnosztikai biztonságon 
és kivitelezhetőségen. A 3D és 4D UH-vizsgálatok 
lehetőséget kínálnak a húgyhólyag belső felületé-
nek ábrázolására (8.131. c, d ábra). A transabdominalis 
UH-vizsgálatnál convex és lineáris vizsgálófejeket 
használunk 3,5MHz középfrekvenciával, de általá-
ban multifrekvenciás transducerrel történik a vizs-
gálat. A transrectalis, transvaginalis és a speciális 
transurethrális UH-vizsgálatoknál magas frekvenciá-
jú vizsgálófejeket alkalmazunk 10-12 MHz-ig, ami 
jelentősen javítja a térbeli felbontást. A transureth-
rális UH-vizsgálat a hólyagtumorok diagnosztikájá-
ban különös jelentőségű, mivel a különböző vizsgá-
lati szöggel rendelkező transducerek alkalmazása 
révén pontos információ nyerhető a hólyagtumo-
rok kiterjedéséről és a tumor transparietalis terjedé-

8.131. ábra. 
a., b. 2D UH. Húgyhólyag haránt és sagittalis síkú képe. 
Echomentes bennék, echodús fal. 
c. 3D UH képen a húgyhólyag belső felszíne jól ábrázolódik
d. Húgyhólyagban az urethra orifitiumának 3D UH képe
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tett katéter és kontrasztanyag adás segítségével 
történik, amikor az a.iliaca interna leágazásait és 
lehetséges lefutási variációit felismerhetjük. A húgy-
hólyag saját artériáinak ábrázolásához szelektív 
kontrasztanyagos arteriográfia szükséges, amely-
nek során az a.iliaca interna szelektív katéterezése 
történik kontrasztanyag beadással. A kontraszt-
anyagos feltöltés mindkét oldalon szükséges. Az 
a-p leképzés mellett többnyire ferde projekciók is 
szükségesek, hogy az a. iliaca interna visceralis ága-
inak lefutását pontosan ábrázoljuk. A legkisebb 
artéria ágak, valamint a húgyhólyag falának kont-
rasztanyag festenyződése a parenchymás fázisban 
jól megítélhető. A vénás elfolyás legtöbbször ábrá-
zolódik. Ajánlható módszer a digitalis subtractios 
angiográfia (DSA) és a digitalis angiográfia (DA) 
részleges háttér subtractioval, mivel a digitális tech-
nika a jobb kontrasztfeloldás által előnyösebb. Az 
intravénás DSA a húgyhólyag angiográfiájához 
nem elégséges, mivel itt az alacsony kontrasztfel-
vétel elégtelen információt ad az érellátásra vonat-
kozóan (elégtelen szignáltelődési viszony). Az arté-
riás DSA vizsgálatot általában az a. femoralison 
keresztül végezzük, 5F katétert használunk, aminél 
az ellenoldalt az un. cross-over-technika segítségé-
vel ábrázoljuk. A digitális nagyítási technika, vala-
mint a farmakoangiográfiás lehetőség (pl. Tolazolin 
adása) a tumorerek jobb ábrázolását és elkülöníté-
sét teszi lehetővé a normál szerkezettel szemben. 
Az a. pudenda szuperszelektív katéterezése jobb 
telődési lehetőséget kínál a hólyagágaknál, azon-
ban legtöbbször ez nem szükséges. A kismedencei 
vénák szelektív vizsgálata nem játszik szerepet a 
hólyag diagnosztikában. Újabban az MDCT-
angiográfia segítségével kitűnően ábrázolható a 
húgyhólyagot ellátó arteriás rendszer (multislice 
technika bolus követéssel).

Húgyhólyag elváltozásai 

A húgyhólyag, mint üreges szerv, különböző meg-
betegedések által érintett, amelyek közül különö-
sen fontosak a gyulladások és a tumorok. A klini-
kai tünetek közül ki kell emelni a lokális fájdalmat, 
nyomásérzést, a vizeletürítésnél az égető érzést, 
vagy a vizelet elváltozását. Az első információkat az 
anamnézis után a tapintás és a kopogtatás adhatja, 
majd ezt követően a kiegészítő laborkémiai és cito-
lógiai vizsgálatok, a vizeletvizsgálat következik. A 
diagnosztikában keretében a cystoscopia, mint 

egyik legfontosabb és leginformatívabb vizsgálat 
szerepel. Mivel ez azonban egy invazív beavatkozás, 
különösen megalapozott indikáció szükséges.
Fejlődési rendellenesség. Urachus maradvány. Az 
urachus congenitalis anomáliáinak négy formáját 
különíthetjük el:
a. persistaló urachus (esetek 50%-a),
b. urachus cysta (30%),
c. urachus sinus (15%),
d. urachus diverticulum (5%).

A fiú újszülötteknél kétszer gyakrabban fordul-
nak elő, mint a lányoknál. 

A persistáló urachus hosszában a húgyhólyag 
és a köldök között észlelhető. Kombinálódhat az 
urethra atresiájával vagy obstructiojával, más con-
genitalis anomáliával együtt is felléphet. Az ura-
chus cysta esetén az urachus hólyagközeli része és 
a köldök elzáródik, közöttük lévő terület nyitva 
marad. A cysták leggyakrabban az alsó harmadban, 
ritkán az urachus felső harmadában alakulnak ki. 
Leggyakoribb komplikáció a cysta infekciója, mely-
nél spontán fistulaképződés lehetséges. Előfordulhat 
vizeletretenció, s az adenocarcinoma incidenciája is 
magas. Az ultrahangvizsgálat mellett fistulogram 
segítségével lehet ezt az állapotot tisztázni. Az ura-
chus diverticulum az urachus nem teljes elzáródá-
sakor lép fel a húgyhólyag közelében. Általában az 
urachus diverticulum tünetmentes marad. A CT-n 
vagy UH-vizsgálatnál mellékleletként fedezzük fel. 
Viszonylag magas incidenciával lép fel benne carci-
noma, gyakori a kőképződés. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Kiválasztásos urográfia (IVP). Persistáló urachusnál az 
IVP a vizeletelvezető rendszer további fejlődési 
rendellenességeinek kimutatása szempontjából 
jelentős. A kitelődés hiánya miatt általában nem 
ábrázolódik. 

Cystográfia. Részleges telődésnél ferde felvételi 
pozícióban a persistáló nyitott urachus ábrázolása 
lehetséges. A hólyagtetőtől (fundustól) a középvo-
nalban fut le a kontrasztanyaggal kirajzolt járat cra-
nial felé a köldökrégióig. Az urachus diverticulum 
csak a ferde felvételeken diagnosztizálható. A 
hólyag fundustól indul és különböző kiterjedésű 
ventrális és cranialis irányban. A nyitott urachus és 
diverticulum kimutathatósága ezzel a módszerrel 
elég jó, találati biztonság közel 100%-os. Az urachus 
cysta a cystográfia segítségével nem diagnosztizál-
ható, mivel a húgyhólyag felé az összeköttetés 
hiányzik. Punckió és a cysta k.anyagos feltöltése 
után direkt ábrázolás lehetséges.

latánál 8 mm-es szeletvastagságot alkalmazunk, 
célzott vizsgálatnál – kizárólag a húgyhólyag eseté-
ben – kisebb szeletvastagságok ajánlatosak (3-5 
mm). Kis diverticulumok ábrázolásához a húgyhó-
lyag retrográd töltése szükséges pozitív kontraszt-
anyaggal. A jódtartalmú kontrasztanyaggal feltöl-
tött húgyhólyagnál megfigyelhető, hogy a kont-
rasztanyaggal keveredett vizelet normális esetben 
nehezebb, mint a tiszta vizelet és ezáltal alul réteg-
ződik. Ez ritkán fordított is lehet, pl. diabetes melli-
tusnál a vizelet magas cukortartalma miatt a vizelet 
súlya nagyobb, mint a kontrasztanyagé. Hibás 
interpretációhoz vezethet a nyálkahártyaredő kép-
ződés elégtelen hólyagtelődésnél, ami mint hólyag-
fal megvastagodás, vagy mint térfoglalás ábrázoló-
dik. A húgyhólyag CT-vizsgálatnak nagyon fontos 
indikációja az infiltráló húgyhólyagtumor fali terje-
désének, perivesicalis infiltrációjának, környezeti 
szervekre való terjedésének kimutatása, valamint az 
n és M stádium meghatározása. Ilyenkor általában 
iv. kontrasztanyag adása is szükséges.

MR-vizsgálat. Az MR-vizsgálatot legtöbbször 
testtekerccsel végezzük. Újabban flexibilis teker-
csek állnak rendelkezésre, amelyek multifunkcioná-
lisak. Felületi tekercs alkalmazásánál a térbeli felol-
dás javul, azonban nincs homogén jeleloszlás. A T1 
súlyozott SE felvételeken a húgyhólyag fala közepes 
jelintenzitást mutat és a hólyagban lévő vizelettől 
(jelmentes vagy igen alacsony jelintenzitású) több-
nyire alig különíthető el. Ezzel szemben a hólyagot 
körülvevő zsírszövet igen magas jelintenzitással 
ábrázolódik, ezáltal a húgyhólyag kifelé nagyon jól 
elhatárolható. A T2 súlyozott SE felvételeken a 
húgyhólyag fal külső és belső határa nagyon jól 
elkülönül, a fali rétegek is egyre jobban ábrázolha-
tók (8.132. a, b.ábra). A húgyhólyagban lévő vizelet 
magas jelintenzitású. A húgyhólyagfal közepes 
vagy alacsony jelmenetű, a hólyagot körülvevő zsír-
szövettől és a hólyagban lévő vizelettől jól elkülö-
nül, mivel mindkettő magas jelintenzitást mutat. 
Gastrointestinalis kontrasztanyag alkalmazása ajánl-
ható, ezáltal a belek más szervi struktúráktól elvá-
laszthatók. A klinikai rutinban rectalisan alkalma-
zandó negatív kontrasztanyag előnyös, mivel a 
belek és a nem bélstruktúrák közötti elkülönítés 
sikerül. A perisztaltika következtében létrejövő moz-
gási műtermékek is csökkennek a bélmozgás reduk-
ciója által a T1 és T2 SE felvételeken egyaránt. 
Pozitív kontrasztanyag alkalmazása ajánlatos intra-
vénás formában (pl. Gd-DTPA) fali tumor fennállásá-
nál, vagy gyanújánál gyors T1 szekvencia alkalma-
zása mellett, amikor a tumor k.anyag felvétele eltér 

a normális fali enhancementtől. A Gd-DTPA iv. 
adása után a gyors renalis kiválasztás miatt már 
néhány perc múlva a húgyhólyagban jelentős jel-
intenzitás növekedés lép fel. Segít a tumor felfede-
zésében és elkülönítésében a zsírszupressziós tech-
nika is. Az iv. kontrasztanyaggal kombinált gyors 
szekvenciák segítenek a tumor staging meghatáro-
zásában. Közepes vagy jól telt húgyhólyag az 
MR-vizsgálat alatt nagyon fontos, mert így kerülhe-
tő el a hibás interpretációja a lokális fali megvasta-
godásnak. A vizsgálati síkok a pathológiás folyamat 
lokalizációjától függnek. Az oldalfalak vizsgálatához 
axiális szeletek ajánlhatók. A húgyhólyag alap vagy 
a hólyag fundus elváltozásainál, az elülső vagy 
hátsó hólyagfalra lokalizált folyamatoknál a sagitta-
lis és coronalis leképzés a legfontosabb. A CT-vel 
összevetve az a nagy különbség, hogy az 
MR-vizsgálatnál a legkülönbözőbb irányú síkokban 
történhet direkt leképzés, ezáltal a húgyhólyag 
viszonya a környezetéhez igen jól meghatározható. 

Angiográfia (DSA, DA). A kismedencei artériák 
kontrasztanyagos ábrázolása a hasi aortába veze-

8.132. ábra. 
a.  T1 súlyozott coronalis MRI. Húgyhólyagfal rétegei nem 
különülnek el, a hólyag bennék jelmentes. Igen magas jelin-
tenzitású perivesicalis zsírszövet
b.  T2 súlyozott axiális MRI. Húgyhólyagfal jól elkülönül, jel-
szegény, a vizelet magas jelintenzitást mutat
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ribbak az urethra obstructiója következtében, pl. 
prostata hyperplasiánál. Entero- és vagino-vesicalis 
fistula a húgyhólyag másodlagos infekciójához 
vezethet. Gyulladást okozhat a nyálkahártya sérülé-
se pl. katéterezésnél, cystoscopiánál, vagy a bekerü-
lő idegentest, ill. a kövesség talaján. A cystitis emp-
hysematosa kialakulásához többnyire bacterialis 
infekció vezet, ami a hólyag falába kerülő gázter-
melő baktériumok fertőzése miatt lép fel. A húgy-
hólyag fal ezáltal 2 cm vastagságot is elérhet. A 
ritka malacoplakia granulomatosus gyulladása a 
nyálkahártyának, amelynél szintén bacterialis infek-
ció szerepel kiváltó okként. nőknél ez a betegség 
négyszer gyakoribb, mint a férfiaknál. A húgyhó-
lyag tuberculosishoz a vesetuberculosis descendáló 
fertőzése vezethet, ritkán a nyirokutakon történő 
infekció által lép fel, amikor a szomszédos szervek 
tuberculosisa terjed rá a hólyagra. Az AIDS-es bete-
geknél súlyos tbc-s megbetegedések léphetnek fel. 
A gombás megbetegedések az immunsupressios 
és diabeteses betegeknél, a hosszú, széles spektru-
mú antibiotikum vagy glycocortikoidok adása után 
alakulnak ki. Leggyakoribb a candida albicans, rit-
kább az aspergillus, vagy penicillium okozta húgy-
hólyag infekció. A vírus okozta cystitis csaknem 
kizárólag gyerekeknél lép fel viraemia részeként. 
Általában adenovírus okozza, ritkán herpes vírus 
váltja ki. A húgyhólyag parazitás fertőzését a schis-
tosoma haematobium okozza. Ez a parazita a 
melegégöv alatt gyakran bilharziasis formájában 
lép fel (vagy schistosomatosisnak is nevezik). A 
húgyhólyag nem fertőzéses gyulladásainak szerzett 
formái a következőknél figyelhetők meg: húgyhó-
lyag nyálkahártya allergia, LED (lupus erythemato-
des), gyógyszerreakciók, sugárterápia kapcsán, pl. 
gamma sugárral való besugárzás után korai sérülé-
ses formaként, reversibilis abacterialis cystitis, késői 
sérüléses formánál chronicus cystitis alakul ki, amely 
évek után zsugorhólyaghoz vezet. A nem fertőzé-
ses szerzett cystitisek közé soroljuk a chronicus 
interstitialis cystitist. A recidíváló nyálkahártya ulce-
rációval járó chronicus cystitisnél évek múltával 
szintén előfordulhat zsugorhólyag kialakulása. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Kiválasztásos urográfia (IVP). Acut cystitisnél a húgy-
hólyag csökkent kapacitása miatt a hólyag kicsi és 
szabálytalanul elhatárolt. Interstitialis cystitisnél a 
distalis ureterszakaszok tágultak. 

A malacoplakia különböző nagyságú multiplex 
telődési defektusokat okoz, amelyek általában 
néhány mm-től 2 cm-ig terjednek. A cystitis emp-
hysematosa esetén a natív felvételen gázgyülem 

UH-vizsgálat. A persistaló urachus hiporeflektív 
járatként, a cysta jellegzetes megjelenésével jól 
ábrázolható, UH-vezérelve pungálható. 

MDCT-vizsgálat. Az urachus fejlődési rendelle-
nességei lumenes elváltozásként ábrázolódnak, a 
lumenben vízdenzitású folyadék van. A különböző 
anomáliák közötti elkülönítés az elváltozások elhe-
lyezkedéséből és lefutásából adódik. Az urachus 
carcinoma általában nagy, a hólyag lumenét is 
kitöltő tumor formájában ábrázolódik (ld. 8.154. b, c 
ábra). 

MR-vizsgálat. A leképzés irányának szabad meg-
választása révén az urachus lefutását mind a T1 
súlyozott, mind a T2 súlyozott SE felvételen jól ábrá-
zolhatjuk. Adenocarcinoma gyanújakor, különösen 
urachus diverticulumban kialakuló tumor esetén, a 
legjobb diagnosztikai módszer az MR-vizsgálat (ld. 
8.154. d, e ábra). 

Az angiográfiának nincs indikációja. 
A húgyhólyag anomáliái: agenesia, kettőzött-

ség, hypoplasia, megacystis, extrophia vesicae uri-
nariae, congenitalis diverticulum.

Agenesia esetében sem húgyhólyag, sem 
urethra nem található. Más fejlődési rendellenessé-
gekkel is társul. Az újszülött életképtelen.

A húgyhólyag kettőzöttség három altípusát 
különíthetjük el: 

I. típus. nyálkahártya és fali izomréteg megtalál-
ható, ennél a kettőzöttség komplett vagy inkomp-
lett lehet,

II. típus esetén egy belső szeptum található, 
ami a nyálkahártyától, ill. az izomrétegtől indulva 
képződik,

III. típusnál a húgyhólyag harántban vastag 
izomköteg által beszűkített, homokóraszerű defor-
mációt okozva.

Hypoplasiánál és a megacystis esetén a húgy-
hólyag nagy anomáliájáról van szó. A húgyhólyag 
extrophiánál hiányzik a húgyhólyag magasságá-
ban az elülső hasfal és az elülső húgyhólyagfal, a 
húgyhólyag lumen nyitott. Congenitalis húgyhó-
lyag diverticulum kizárólag a férfiaknál fordul elő, 
csaknem minden esetben a húgyhólyag bázis terü-
letén (8.133. a ábra).

Kiválasztásos urográfia (IVP). A húgyhólyag teljes 
kettőzöttsége esetén a lumen megosztottsága 
következtében két hólyag ábrázolódik, amelybe az 
ipszilaterális vesék uretere szájadzik. A III. típusnál, a 
harántban beszűkített homokóra alakú hólyag ese-
tén, az ureterek az alsó hólyagrészbe szájadzanak. A 
homokóra hólyagot a diverticulumtól, urachus 
diverticulumtól vagy neurogén hólyagtól el kell 

különíteni. Óriáshólyagnál felnőtt esetében subve-
sicalis obstructiora is kell gondolni. A retrográd 
cystográfia nem ad többletinformációt.

UH-vizsgálat. A húgyhólyag agenesia esetén 
húgyhólyag nem mutatható ki. A húgyhólyag ket-
tősség különböző altípusai UH-vizsgálattal jól ábrá-
zolhatók, különösen karakterisztikus a kép a homok-
óraszerűen deformált hólyagnál. Hypoplasia vagy 
megacystis a nagyságváltozás alapján ábrázolódik, 
a normál képpel összevethető. A húgyhólyag ext-
rophia nem szonográfiás diagnózis. Ezt a módszert 
azonban a posztoperatív kontrollnál jól használhat-
juk a műtéttel létrehozott hólyaglumen kimutatá-
sánál. Congenitalis húgyhólyag diverticulum kerek 
vagy ovális echoszegény, vagy echomentes elválto-
zás hiperreflektív zónával, az echoszegény vagy 
echomentes nyél is felfedezhető (8.133. b ábra). A 
hypoplasiás húgyhólyag elkülönítése az elégtele-
nül feltöltött hólyagtól igen fontos, ezért a hólyag 
falának vastagságát figyelembe kell venni, ami 
azonban nem mindig ad megfelelő segítséget. 
Retrográd húgyhólyag töltés a diagnosztikai prob-
léma eldöntésében segít. 

MDCT-vizsgálat. A húgyhólyag fejlődési rendel-
lenességeinél a CT nem elsődleges vizsgálat.Ezen 
elváltozások azonban CT-vel jól ábrázolhatók, külö-
nösen ha retrograde kontrasztanyaggal töltjük fel a 
húgyhólyagot, ami által a lumenelváltozások meg-
ítélése még jobban lehetséges (8.133. c ábra). 

MR-vizsgálat. Az extrophia vesicae urinariae 
műtét utáni kontrolljában szerepet játszhat, a húgy-
hólyag izomzatának anomáliájánál is segít. A többi 
elváltozás is kimutatható, de ezek egyszerűbb vizs-
gálattal is felfedezhetők. Egyértelmű indikációja 
ennek a módszernek nincs. A T1 súlyozott SE felvé-
telen a húgyhólyag lumen elváltozásai, beleértve a 
diverticulumot is, megítélhetők (ld. 8.146. a, b, c 
ábra). 

Angiográfia. Általában nem játszik szerepet. 
Komplex fejlődési rendellenességek egyes esetei-
ben az érellátás angiográfiás tisztázása segíthet. 

Gyulladás. A húgyhólyag gyulladásai annak etio-
lógiája szerint elkülöníthetők: infekciózus és nem 
infekciózus folyamatokra. Az infekció okozta cystitis 
túlnyomó részét baktérium, kisebb részét gomba, 
vírus és parazita okozhatja. A nem infekciózus 
húgyhólyag gyulladások veleszületett vagy szerzett 
okokra vezethetők vissza. A húgyhólyag infekció 
descendáló lehet pyelonephritishez társulva, vagy 
ascendáló az urethra felől. A rövid húgycső miatt a 
nők gyakrabban betegszenek meg, mint a férfiak, 
azonban a férfiaknál a bacterialis infekciók gyako-

8.133. ábra. 
a. IVP. Húgyhólyag basisánál jo. ovális diverticulum, melyet 
kő tölt ki. Hólyag kissé balra dislocalt
b.  2D UH. Diverticulumban lévő hatalmas echogén képlet 
mögöttes hangárnyékkal
c.  Axiális spirál CT. Hólyagban és diverticulumban k.anyag 
(hiperdenzitás). Diverticulum-nyak jól elkülönül 
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a legkifejezettebb a hólyagalapon és a trigonum 
területén. 

Bullosus cystitisnél echoszegény kerek szer-
kezeti elváltozások láthatók a húgyhólyag falában. 
Malacoplakiánál multiplex echodús fali elődombo-
rodások látszanak a húgyhólyag lumen irányába, 
amelyeknek az átmérője 5-20 mm között van. 
Cystitis emphysematosánál karakterisztikus a 
húgyhólyag falában elhelyezkedő gázbuborékok 
kimutatása echogén képletek formájában (8.137. 
ábra). Intraluminálisan és a környező szövetekben 
is előfordulhat gázképződés. Gombás fertőzésnél 
ritkán pathognomiás kép, kelbimbószerűen növek-
vő gombás golyó látható, amely magas echogeni-
tású, kifejezetten echodús képlet, a húgyhólyag 
falától nem határolódik el, benignus vagy malignus 
tumortól UH-val nem különíthető el. Schistosoma 
haematobium fertőzésnél tojáshéjszerű meszese-
dés ábrázolódhat, azonban ez nem minden eset-
ben mutatható ki. Echinococcus fertőzésénél ritka 
esetben figyelhető meg a húgyhólyag echinococ-
cus cystája, amely a húgyhólyagfal egy részét érin-
tő meszesedésben nyilvánul meg, erős reflexiót 
okozva. A nem infekciózus gyulladásoknál min-
den esetben aspecifikus gyulladásos elváltozások 
vannak, mint amilyen a fali megvastagodás. Az 
allergiás cystitisnél noduláris nyálkahártya elválto-
zások láthatók. A chr. interstitialis cystitis a 
különböző stádiumoknak megfelelően a húgyhó-
lyag volumen csökkenését okozza. Az idegentest 
és a kő okozta cystitis az idegentest és a kő kimu-
tatásával diagnosztizálható, amikor echogén kép-
let látszik hangárnyékot okozva. Sugárterápia után 
(általában 40 Gy fölött) acut stádiumban nem spe-
cifikus gyulladásos elváltozás van. Évek múlva 
húgyhólyag volumen csökkenés és a falban mesze-
sedés alakulhat ki. 

CT-vizsgálat. A CT-n általában az UH-vizsgálattal 
is megfigyelhető elváltozások detektálhatók, mint 
amilyen a fal megvastagodás, nyálkahártya bedom-
borodás. A pathognomikus gázképződés a húgy-
hólyag falában a cystitis emphysematosa diagnózi-
sát bizonyítja (8.138. ábra). Meszesedéssel járó gyul-
ladások esetén (bilharsiosis, echinococcosis) a diffe-
renciáldiagnosztikában segíthet. Gombafertőzés 
vagy malacoplakia nem minden esetben különíthe-
tő el daganatos folyamattól, csak a hisztológiai vizs-
gálat ad biztos diagnózist. Az embrionális rhabdo-
myosarcoma és a súlyos virális infekciónál fellépő 
polypoid hólyagfal nyálkahártya bedomborodás 
közötti differenciálásban a betegség lefolyása köz-
beni kontrollok segíthetnek. 

MR-vizsgálat. Cystitiseknél nem rendelkezik 
direkt indikációs területtel. A T1 súlyozott SE felvé-
telen diffúz fali megvastagodás látható, a T2 súlyo-
zott felvételeken határozott jelfelerősödés mutatko-
zik a jelszegény húgyhólyag falában. 

Tumorok

Benignus tumorok
A húgyhólyag leggyakrabban fellépő benignus 
tumorai: leiomyoma, phaeochromocytoma, hae-
mangioma, gyulladásos pseudosarcoma, adenoma, 
condyloma acuminata, endometriosis.

Leiomyoma. A nem epithelialis daganat az összes 
primér húgyhólyagtumor 5%-a. Ezek között a leio-

látható az erősen megvastagodott húgyhólyag fal-
ban (8.134. ábra). Előrehaladott stádiumban, súlyos 
megbetegedésnél a gáz a perivesicalis szövetbe is 
bejuthat. Levegő a lumenben (álló helyzetben leve-
gőnívó) ritkán gyulladásos folyamat miatt is előfor-
dulhat, iatrogén sérülés, vagy enterovesicalis fistula 
miatt is létrejöhet. Bilharziasis chronicus stádiu-
mában a húgyhólyag falában típusos meszesedés 
fontos diagnosztikus kritérium, ami natív felvételen 
jól látható (8.135. ábra). A fali meszesedések az urete-
rekre is ráterjedhetnek ureter tágulatot okozva. A 
húgyhólyag tuberculosis jellegzetessége a spas-
ticusan kontrahált hólyag kis volumen- kapacitás-
sal. A fali fekélyesedések kis diverticulumok formá-
jában ábrázolódnak, a fal ellaposodása, aszimmetri-
kus deformálódása, ill. tumort utánzó telődési 
defektus látható (8.136. ábra). A hólyagfalban mesze-
sedés ritkábban fordul elő, mint a vesékben. Az ure-
ter stricturák az érintett vese oldalán vannak. Az 

ureter szájadék érintettségénél az ureter dilatációja, 
vagy vesiculo-ureteralis reflux figyelhető meg. A 
későbbi stádiumban gyakran zsugorhólyag jön 
létre. 

Entero- ill. vaginovesicalis fistula az IVP-n ritkán 
mutatható ki. A levegő jelenléte a hólyagban indi-
rekt jel. Az acut és chronicus gyulladásoknál erre a 
módszerre általában alacsony szenzitivitás és speci-
ficitás a jellemző. A bilharziasisos megbetegedés 
előrehaladott stádiumában a natív felvétel és az IVP 
segíthet. Telődési defektus van a cystitis cysticanál, 
cystitis granularis és malacoplakia esetében, ame-
lyek a hólyagtumortól nem különíthetők el. nem 
specifikus a chronicus interstitialis cystitisben, 
tbc-nél és radiogén eredetű zsugorhólyagnál a kis 
hólyag lelete. A húgyhólyagfal meszesedés bilhar-
ziasisnál, tbc-nél, hólyagtumoroknál, echinococcus 
fertőzésnél, cytostaticum-cystitisnél és malakopla-
kiánál fordul elő. 

Cystográfia. Az anterográd ábrázolás nem külön-
bözik a retrográd cystográfiától. Acut gyulladásnál 
retrográd húgyhólyag katéterezés kontraindikált. 
Entero-, vagy vaginális fistula lehetőségénél a fistu-
la ábrázolása szükséges, aminél a húgyhólyagot 
katéteren át levegővel (vagy kontrasztanyaggal) 
töltjük fel. 

UH-vizsgálat. Felnőtt korban fennálló súlyos 
szubchronicus vagy chronicus cystitisnél a húgyhó-
lyag falának diffúz megvastagodása látható, amely 

8.134. ábra. 
natív hólyagtáji felvétel. Megvastagodott hólyagfalban gáz-
gyülem (nyilak)

8.136. ábra. 
IVP. Bal oldali vesében min. kiválasztás. Húgyhólyag defor-
mált. Számos diverticulumszerű kiboltosulás. Tbc-s zsugor-
hólyag

8.135. ábra. 
natív hólyagtáji felvétel. Húgyhólyag falában típusos mesze-
sedés. Bilharziasis

8.137. ábra. 
2D UH. Húgyhólyag falában echogén képletek (gázbuboré-
kok). Cystitis emphysematosa

8.138. ábra. 
Axiális spirál CT. Húgyhólyag vizelettel telt. Megvastagodott 
falban számos hipodenz képlet (levegő). Cystitis emphyse-
matosa
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désen belül necroticus hipodenz területek ismerhe-
tők fel. Condyloma acuminata esetén a CT-n álta-
lában lokális lobuláris fali megvastagodás van. Az 
izomzat infiltrációja sohasem fordul elő, ami más 
hólyagtumortól való elkülönítést megkönnyít. 

A CT szenzitivitása az 5 mm-nél nagyobb tumo-
roknál több, mint 90%, azonban a specificitás ala-
csony. Javítja a szenzitivitást a modern multislice 
technika. 

A leiomyoma és leiomyosarcoma elkülönítése 
CT-vel nem lehetséges. A legtöbb benignus tumo-
roknál a CT-képeken nincs karakterisztikus jel, így 
ezeket egymástól és a malignus folyamattól elkülö-
níteni csak hisztológiailag lehet. 

MR-vizsgálat. A leiomyoma a T1 súlyozott SE fel-
vételen inhomogén szerkezetű és a vizeletnél kissé 
magasabb jelintenzitású elváltozás, a T2 súlyozott 
felvételeken kerek vagy ovális alakú térfoglaló folya-
mat magas jelintenzitással. Ennél a szekvenciánál a 
húgyhólyagfal infiltrációja jobban ábrázolható, 
mint a T1 súlyozott felvételen. A húgyhólyagfalban 
lévő paraganglioma kiterjedése a T2 súlyozott fel-
vételen mutatható ki, a tumor nagyon magas jelin-
tenzitást mutat, ami lehetővé teszi az elkülönítést a 
húgyhólyag- carcinomától. Kontrasztanyag adás 
után - ugyanúgy, mint a mellékvese phaeocromo-
cytománál - kifejezett enhancement látható. A hae-
mangiománál a húgyhólyag falban lévő kiterjedés 
pontos megítélésére a legjobb módszer a T2 súlyo-
zott SE felvétel. Az MR-nél mind a szenzitivitás, 
mind a specificitás magasabb, mint más képalkotó 
eljárásoknál. Az MR-vizsgálat segítségével a leio-
myoma és a leiomyosarcoma közötti differenciálás 
nem lehetséges (8.139. ábra). 

Angiográfia. A húgyhólyag jóindulatú tumorai-
nál nem játszik szerepet, kivétel a haemangioma, az 
intervenciós embolizációs terápiát meglőzően.

Malignus tumorok. A húgyhólyag rosszindulatú 
daganatai közül a leggyakoribb az átmeneti sej-
tes (urothel) carcinoma, amely az összes húgy-
hólyagdaganat 95%-a. Egyéb epithelialis tumorok 
közül kiemelendő a laphám- és adenocarcino-
ma, továbbá a malignus lymphoma és sarcoma 
(leiomyosarcoma), amelyek viszonylag ritkák. 
Gyermekeknél az epithelialis rhabdomyosarco-
ma az összes malignus lágyrésztumor 10%-a. Az 
urothelcarcinoma férfiaknál háromszor gyakoribb, 
mint a nőknél, csaknem kizárólag a 6. és 7. évtized-
ben fordul elő. Megjelenése szerint papillaris és 
invasiv formákat különítünk el. A malignitás histo-
lógiai grade-ja és a húgyhólyag falába történő 
infiltráció stádiuma, valamint a metastasis képzés 

meghatározza a prognózist. A metastasis képzés 
történhet lymphogén úton a perivesicalis és iliaca-
lis, valamint továbbterjedve a lumbalis nyirokcso-
mók felé. A relatíve későn fellépő haematogén 
távoli metastasisok elsősorban a tüdőbe, a csont-
vázrendszerbe és a májba történnek. A diagnózis 
felállításában és a stádium meghatározásnál a kép-
alkotó eljárások fontos szerepet játszanak. A vizsgá-
lati eredmények alapján a TnM klasszifikáció szerin-
ti besorolást érhetjük el. A felületes és az infiltráló-
an növekvő rákos folyamatok elkülönítése a (p) 
T-beosztás szerint történik. Infiltráló tumoroknál a 
terápia megkezdése előtt információt kell adnunk 
a metastasisokról, így a regionális vagy juxtaregio-
nális nyirokcsomók állapotáról (n klasszifikáció), a 
távoli metastasisok (M klasszifikáció) meglétéről 
vagy hiányáról. A húgyhólyag carcinoma diag-
nosztikája a vizelet cytológiai vizsgálat alapján 
nem mindig eredményes. A képalkotó eljárások 
közül a suprapubicus transcutan 2D real time 
UH-vizsgálat fontos információkat adhat. Pozitív 
esetben tovább pontosíthatjuk a diagnózist az int-
ravesicalis UH-vizsgálattal ill. az MRI-vel, különö-
sen a fali kiterjedés, fali infiltráció mélységének 
megítélése vonatkozásában (T stádium), a perivesi-
calis tumorterjedés meghatározásában (T és n stá-
dium). A távoli metastasisok és a perivesicalis 
tumorterjedés pontosításánál a CT (multislice)- 
vizsgálat szintén jelentős és hasznos módszer. A 
hólyagtumor gyanújának fennállásakor a cystos-
copia és a hozzá csatlakozó biopszia, a TUR (tran-
surethralis resectio) tisztázza a daganat fennállását, 
a fali tumorinvázió mélységét (T stádium) és a szö-
vettani diagnózist.

myoma 0,1–0,5%-os gyakoriságú. Kétharmaduk 
endovesicalis, egyharmaduk extravesicalis lokalizá-
ciójú. Csak ritkán fordul elő tisztán intramuralis 
elhelyezkedés. A leiomyoma 95%-a a nőgyógyásza-
ti szervekből indul ki, túlnyomórészt az uterusból, 
így a képalkotó eljárások elsődleges feladata a 
húgyhólyagnak az ivarszervektől való elkülönítésé-
ben van. A daganat leggyakrabban a trigonum 
területén található és különböző nagyságú. A másik 
lokalizáció a hólyagnyak, amikor korán vizelési 
nehezítettség lép fel. 

Phaeochromocytoma (paraganglioma). A chro-
maphin rendszer tumorának nagy része phaeoch-
romocytoma és a mellékvese velőben helyezkedik 
el. Tíz százaléka extraadrenalis, un. paraganglioma. 
Klinikailag a daganattal járó hormonaktivitás van 
előtérben. A húgyhólyag extrém ritkán érintett 
endokrin aktív paragangliomával, az ilyen tumorok 
0,06%-át teszik ki a húgyhólyag daganatoknak. 
Leggyakrabban a fundusban és a trigonumban lép-
nek fel, ezáltal az ureterek és az urethra is hamar 
érintetté válik. A mictio vagy cystoscopia magas 
vérnyomásos krízist válthat ki, klinikailag korán 
manifesztálódik a folyamat, s ezáltal az egészen kis 
tumorok diagnosztizálhatók. További fontos tünet a 
haematuria, amely 50%-ban fordul elő. 

Haemangioma. Ritka húgyhólyagtumor. Leg-
többször a húgyhólyag tetőn (fundusban) vagy a 
laterális húgyhólyag falon lokalizálódik. Exo phyticus 
növekedésű felületes, esetenként azonban az izom-
réteget is eléri. 

Gyulladásos pseudosarcoma. A húgyhólyag sub-
mucosájából indul ki. A tumor gyakran necroticus 
területet is tartalmaz. 

Condyloma acuminata. Ritkán a húgyhólyagot 
érintő elváltozás.

Adenoma. nephrogén és villosus adenoma 
nagyon ritka húgyhólyagtumor. A képalkotó eljárá-
soknál az adenoma cilindrikus, a húgyhólyag lume-
ne felé növekvő és lumen felé bedomborodó éles 
határú térfoglalás. 

Endometriosis. Ritka manifesztáció a húgyhó-
lyagban. Más térfoglaló folyamatoktól való elkülö-
nítése meglehetősen nehéz.

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Kiválasztásos urográfia (IVP). A húgyhólyag benignus 
tumorai meghatározott nagyságnál (általában 10 
mm alatt) atípusos telődési defektust okoznak, 
amelyek az a-p felvételen csak a tumor oldalfalon 
való lokalizációjánál ismerhetők fel. Az endometrio-
sis szabálytalanul elhatárolódó kontrasztanyag 
kiesést hoz létre, amelynél a fali érintettség folytán 

extravesicalis térfoglalás gyanúja is felmerülhet. Az 
endometriosis trigonum területi lokalizációja ureter 
dilatációt okozhat. A kimutathatóság találati bizton-
sága csekély. A jóindulatú daganatok elkülönítése 
és biztos elhatárolása a malignus folyamatoktól az 
IVP segítségével nem lehetséges. 

Cystográfia. A benignus térfoglalások felismerhe-
tő telődési defektust ritkán okoznak. Teljes telődés-
nél létrehozott cystogramon tangenciális projekci-
ók segíthetnek a fali érintettség kimutatásában. 
Férfiaknál a megnagyobbodott prostata bedom-
borodás hasonló megjelenést mutathat. 

A húgyhólyagdaganatok diagnosztikájában a 
cystográfia kevés szerepet játszik, találati biztonsá-
ga csekély. 

UH-vizsgálat. Leiomyománál a tumor szolid jel-
legű, submucosus kiindulási helyét és lokalizációját 
felismerhetjük. A húgyhólyag paragangliomájá-
nak UH-képe nem specifikus. A haemangioma jól 
körülhatárolt echogazdag tumor echoszegény 
peremmel körülvéve, a daganatban gyakran mesze-
sedés látható. A gyulladásos pseudosarcománál 
kifejezett echoszegény fali megvastagodás észlel-
hető, mind az intravesicalis, mind az extravesicalis 
kiterjedés vizsgálható. A tumor necroticus részei 
echoszegény vagy cystosus megjelenésűek. A con-
dyloma acuminata multiplex echogazdag szolid 
területként mutatkozik, amelyek a húgyhólyaglu-
men felé domborodnak. Az ultrahangvizsgálat 
szenzitivitása a 4-5 mm fölötti átmérőjű térfoglalá-
soknál közel 100%, azonban a megjelenés nem 
specifikus. Három milliméternél kisebb átmérőjű 
tumorok esetén az endovesicalis szonográfia sem 
tudja biztosan a daganatot kimutatni. Biztos diffe-
renciáldiagnózis sem lehetséges, a malignus tér-
foglalásoktól nem tudjuk elkülöníteni, így pl.: a leio-
myomát a leiomyosarcomától. 

MDCT-vizsgálat. A leiomyoma szolid, élesen körül-
határolt tumor, amelynél a húgyhólyag nyálkahártya 
ép. nagy tumorokban centrális necrosis-heg találha-
tó. A cystoscopia és biopszia biztosítja a leiomyoma 
diagnózisát. A húgyhólyag paraganglioma expanzí-
ve növekvő tumor, amely 80 %-ban hypervasculari-
salt, így a kontrasztanyag adás után határozott denzi-
tásérték emelkedés tapasztalható, ami azonban a 
metastasisok és az invasiv destruáló tumoros folya-
matok (pl. phaeochromoblastoma) fennállása esetén 
is hasonló. Haemangiománál gyakran meszesedés 
látszik a jól elhatárolódó tumorban. 

Gyulladásos pseudosarcoma esetén határo-
zott kontrasztanyag enhancement látható, aminél 
az intra- és extravesicalis kiterjedésű fali kiszélese-

8.139. ábra. 
T2 súlyozott coronalis MRI. Magas jelintenzitású húgyhó-
lyagban bazálisan a jelszegény falból kiinduló ovális alakú, 
éles határú, inhomogén jelintenzitású térfoglalás látszik. 
Leiomyoma
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lid képletként látható. Izoreflektív tumor is lehetsé-
ges, ennek detektálása nehéz. A tumor kimutatási 
határ transabdominalis, transrectalis és transvagina-
lis UH-vizsgálatnál kb. 4-5 mm-es átmérőtől lehet-
séges. A transurethrális intravesicalis módszer kifej-
lesztése révén a tumorok már 2-3 mm-es átmérőtől 
felfedezhetők. negatív UH-vizsgálati eredmény 
esetén – klinikai tumorgyanúnál – a cystoscopia 
elvégzése indokolt. A transabdominalis UH-vizsgálat 
a húgyhólyag carcinoma staging meghatározásá-
nál nem megfelelő feloldású módszer. Előnyös a 
szimultán 3D szonográfiás ábrázolás, amikor a 
transrectalis transducer (5-7,5 MHz) segítségével 
longitudinalis, transversalis és axiális szeleteket 
készíthetünk. A transurethralis intravesicalis 
UH-vizsgálatnál a vizsgálófejet egy 24 F resectosco-
pon keresztül vezetik be, ez egy invasiv eljárás. Az 
echogramon a mucosa és a muscularis mucosae 
echoszegény rétegként ábrázolódik, a mély izom-
csoport, a m. detrusor echogazdag szerkezetet 
mutat, vagyis a húgyhólyagfal kettős rétegződésű. 
A tumor exophyticus vagy papillaris növedékként a 
húgyhólyag belső falán ábrázolódik, vagy lapszerin-
ti növekedést, egyenetlen fali megvastagodást 
mutat. A húgyhólyagtumor mély infiltrációjánál a 
m. detrusor elvékonyodása, majd a m. detrusornak 
az eltűnése és a perivesicalis zsírszövetbe való 
betörés ismerhető fel (ld. 8.142. a ábra). A transu-
rethrális UH-vizsgálat az alacsony T kategóriánál 
magas találati biztonsággal határozza meg a stádi-
umot. A magasabb T kategóriák megítélésénél 
(invasiv és penetráló tumoroknál) szintén jobb a 
találati biztonsága a többi UH-módszerhez képest. 
nehéz a staging megítélés perivesicalisan terjedő 
tumorok esetében, mivel a transducer magas frek-
venciája miatt kicsi a penetrációs képesség. A mód-
szert az utóbbi időben egyre kevesebbszer alkal-
mazzák, mivel az MR-vizsgálat háttérbe szorítja. 

MDCT-vizsgálat. nemcsak a húgyhólyag, hanem 
a többi kismedencei szerv, izomzat, erek, valamint a 
medenceöv csontjai is megítélhetők. A kismeden-
cei viszonyok jobb ábrázolása és a kismedencei 
szerveknek a hólyagtól való elkülönítése érdekében 
a beleket kontrasztanyaggal feltöltjük (orálisan vagy 
rectalisan). A húgyhólyag folyadékkal vagy levegő-
vel való feltöltése nem mindig segít. A natív 
CT-vizsgálat mellett a bólus formájában beadott 
intravénás kontrasztanyag javíthatja a megítélést, 
különösen a multidetektoros gyors, nagy felbontó-
képességű készülékek segítségével juthatunk igen 
pontos diagnózishoz (8.144. a, b ábra). Meg határoz-
hatjuk, hány tumorról van szó, milyen azok kiterje-

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Kiválasztásos urográfia (IVP). A lelet függ a tumor 
nagyságától, lokalizációjától és az infiltráció fokától. 
A tumoros folyamat által érintett fali területen az 
életlen kontúr a környező szövetbe történő infiltrá-
ció jele. Megvastagodott fali szakasz kettős kontúr-
formát hozhat létre. Az ureterek dilatációja vagy 
néma vese fontos jele az azonos oldali ureter szája-
dék tumoros infiltrációjának (8.140., 8.141. ábra). Az 
IVP összességében a húgyhólyagdaganat kizárása 
vagy kimutatása szempontjából nem megfelelő 
módszer, a stádiumbeosztásnál sem játszik fontos 
szerepet. Előnye, hogy a húgyúti elvezető rendszer 
egésze ábrázolható és a praeoperatív diagnosztika 
keretében ezek a viszonyok megítélhetők. 

Cystográfia. A lépcsőzetes cystográfia során a 
különböző felvételi poziciókban – a tumor infiltrá-
ció nagyságától függően – hiányzó vagy csökkent 
fali tágulékonyságot, ellaposodást és fali merevsé-
get láthatunk (tumor általi fali izomzat infiltráció). A 
kontrasztanyag lebocsátása után és kiegészítő leve-
gőadást követően a tumor felszíne kontrasztanyag-
gal kirajzolt, ezáltal a tumor nagysága, kiterjedése, 
valamint a tumornak a száma és természete jól 
meghatározható. A cystográfia nem tartozik a 
tumor kimutatás elsődleges eljárásai közé. A 
CT-cystográfia és a virtuális cystoscopia az MSCT 
elterjedésével és fejlődésével ígéretes diagnosztikai 
továbblépést hozhat. 

UH-vizsgálat. Ezzel a módszerrel egészen kicsi, a 
hólyag falától a lumen felé növekvő tumor felismer-
hető. A hólyagtumor a hólyagfallal összeköttetés-
ben álló exophyticus, vagy papillaris daganat 
(8.142. a, b; 8.143. ábra), amely általában echodús szo-

8.140. ábra. 
IVP. Húgyhólyag bal oldalán hatalmas árnyékkiesés (tumor), 
amely a bo-i szájadékot is érinti (uretertágulatot okoz)

8.141. ábra. 
IVP cystogram. Feltelődött hólyag jobb oldalán ujjbegynyi 
egyenetlen szélű árnyékkiesés, melyhez mérs. tágult juxta-
vesicalis ureterszakasz társul. Szájadékot érintő hólyagtumor

8.142. ábra. 
2D UH
a. Húgyhólyag jobb oldalán a lumen felé exophyticus 
növekedésű, a falat és a perivesicalis zsírt infiltráló echodús 
tumor
b. Lumen felé éles kontúrral bedomborodó echodús szolid 
térfoglalás

A

B

8.143. ábra. 
3D UH. Hólyag felszínén többszörös papillomatosus tumo-
ros bedomborodás. 2D képeken echodús szolid multiplex 
tumoros szövetszaporulat

8.144. ábra. 
a., b. MDCT coronalis és sagittalis MPR. Húgyhólyagban lágy-
részdenzitású tumor. Kiterjedés és fali érintettség jól meg-
ítélhető. A tumor perivesicalisan nem terjed

A

B
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hólyag fundusában, vagy a hátsó fal területére loka-
lizálódik. A húgyhólyag alap tumorai a prostata tér-

foglalásaitól nem különíthetők el. Az extravesicalis 
szervi infiltrációk megítélésénél felülstagingelés 
veszélye áll fenn. A postendoscopiás oedemánál és 
fibrosisnál, a besugárzást követő fibrosisnál fellépő 
elváltozásokat tévesen mint tumor recidívát véle-
ményezhetjük. A juxtaregionális nyirokcsomó invá-
zió kimutatásánál a specificitás magas, de a szenzi-
tivitás alig több mint 70%. nehéz a reaktív és tumo-
ros nyirokcsomók elkülönítése.

MR-vizsgálat. Az intraluminalis tumornövekedés 
legjobban a T1 súlyozott SE felvételeken látható, 
amikor a jeldús tumor a jelszegény vagy jelmentes 
vizeletben a húgyhólyag lumenén belül jól elkülö-
nül (8.148. a, b.ábra; 8.149. a, b.ábra; 8.150. a, b.ábra). A 
felismerés határa kb. 3-4mm. A mélyen infiltráló 
tumorok kiterjedésének megítélésénél az 
MR-vizsgálat egyre megbízhatóbb és pontosabb 
vizsgálati módszer. A húgyhólyag falában a tumor 
kiterjedésének megítélésénél, az infiltráció mélysé-
gének meghatározásánál a legjobb a T2 súlyozott 

dése és kontrasztanyag felvétele, esetenként a m. 
detrusorhoz való viszonya (8.145. a, b ábra). A mód-
szer komoly segítség olyan tumorok felismerésé-
ben, amelyek a húgyhólyag diverticulumban fej-
lődnek ki (8.146. a, b, c; 8.147. ábra). Ezek a tumorok 
általában az IVP-n is láthatók, az UH-vizsgálat szin-
tén mutatja. Ha a tumor a diverticulumot teljes egé-
szében kitölti, a CT-vizsgálat a megítélésben elő-
nyösebb az IVP-hez és az UH-vizsgálathoz képest. A 
húgyhólyag carcinoma fali terjedésénél, vagyis a T 
staging meghatározásánál a CT megbízhatatlan. A 

lumen felé növekvő daganat ezzel szemben jól fel-
ismerhető. A differenciálás a T2 és T3 stádiumú 
tumorok között nem lehetséges, nehéz az elkülöní-
tés a T3A és T3B stádium között is. Az előrehaladott 
húgyhólyag carcinomák (T3B, T4) megítélése biz-
tonsággal sikerül, ezeknél a perivesicalis zsírszövet 
infiltrációja már fennáll, s a hipodenz zsírban lágy-
részdenzitású szabálytalan határú szövet jelenik 
meg. A gyakorlati munkánkban különösen akkor 
találkozunk nehézséggel, ha egy kis tumor a húgy-

8.145. ábra. 
a., b. MDCT coronalis és sagittalis rekonstrukció. Húgyhólyag 
basisán nagy kiterjedésű infiltráló tumor. Jo. mérs., bo. nagy-
fokú vese üregrendszeri tágulat

A

B

8.146. ábra. 
natív és k.anyagos axiális spirál CT
a. Húgyhólyag dorsolateralis részén 40 mm-es diverticu-
lum, bennéke natív felvételen homogén
b. K.anyagos vizsgálatnál kisujjbegynyi lágyrészdenzitású 
árnyékkiesés. Diverticulumban ülő átmeneti sejtes carcinoma
c. T1 súlyozott axiális MRI. Jelmentes hólyagdiverticulum-
ban közepes jelintenzitású tumor

A

B

C

8.147. ábra. 
Axiális MDCT k.anyag adás után. Húgyhólyag dorsolaterális 
fala egyenetlenül kiszélesedett, megvastagodott, k.anyagot 
erőteljesen halmozza. nyeles zölddiónyi diverticulum, falá-
ban pathológiás k.anyag felvétel. Perivesicalis zsír infiltrált. 
Átmeneti sejtes carcinoma T3B

8.148. ábra. 
a., b. T2 súlyozott sagittális és k.anyag adás után axiális T1 
MRI. Húgyhólyag lumenében ventralisan az alsó fallal össze-
függő 1,5 cm átm. szabálytalan alakú, a k.anyagot a falnál 
intenzívebben halmozó térfoglalás

A

B

8.149. ábra. 
a., b. T2 súlyozott axiális és k.anyag adás után axiális T1 MRI. 
Húgyhólyagban b.o. dorsalisan 4 cm átmérőjű, és fallal 
összefüggő, lumenbe beemelkedő, k. anyagot széli részeken 
alig, centrumban foltosan halmozó térfoglalás

A

B
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kontrasztanyag adásakor a szervi infiltráció diagnó-
zisa pontosabb, a szervhatárok is jobban ábrázolód-
nak. 

Angiográfia. A húgyhólyag malignus tumorainál 
nem végzünk diagnosztikus angiográfiát. Ino-
perábilis tumor esetén masszív haematuriánál indi-
kált lehet a szuperszelektív angiográfia és az azt 
követő terápiás embolizáció. 

Urachus carcinoma. Az urachus carcinoma 
adenocarcinoma, nagyon ritka daganat. Felnőttek-
nél az összes carcinoma 0,01%-a, a húgyhólyag car-
cinomák 0,34%-a. Az elváltozás csak előrehaladott 
stádiumban ismerhető fel, s általában ilyenkor már 
rossz a prognózis. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Kiválasztásos urográfia (IVP). A kimutathatóság a 
tumor helyétől függ és a hólyaghoz való viszonya is 
befolyásolja. A carcinoma extravesicalisan növe-
kedhet és rendszerint a húgyhólyag fundusán a 
középvonalban impressziót okoz. Az intravesicalis 
terjedésnél típusos esetben telődési defektus lát-
szik. 

UH-vizsgálat. Hyperreflectív térfoglalás a húgy-
hólyag fundusában. Kimutathatóság határa – 
ugyanúgy, mint egyéb húgyhólyag tumornál – kb. 

SE felvétel, mivel a magas jelintezitást mutató 
tumor a viszonylag alacsony jelintenzitású húgyhó-
lyag falban kitűnően elkülönül (ld. 8.146. a, b, c ábra) 
(8.151. a, b ábra). A húgyhólyag carcinoma MR-diag-
nosztikájában egyre eredményesebb a Gd-DTPA és 
a gyors speciális szekvenciák alkalmazása, amikor az 
intravénás bólus beadás után a tumor jelentős 
kontraszt enhancementje miatt a tumor kimutatha-
tó, stádiuma meghatározható. Javítja a diagnoszti-
kai pontosságot az új MR-mód szerek alkalmazása, 
mint a FSE (fast spin echo), GRE (gradiens echo) 
alkalmazása natív és dinamikus kontrasztanyagos 
vizsgálattal, valamint zsírszupressziós technikával 

való kombinálással (8.152. a, b, c ábra). Az MR-urográfia 
és cystográfia lehetővé teszi az egész uropoetikus 
rendszer állapotának megítélését (8.153. ábra).

Az MR-vizsgálat nagy előnye, hogy többsíkú 
direkt ábrázolás lehetséges. A sagittalis és coronalis 
metszetek segítségével a hólyagfundus és a hólyag-
alap jobban ábrázolható, míg CT-n ezek a régiók a 
parciális volumen effektus miatt rosszul látszanak. 

A húgyhólyagalap területén a szervi infiltráció, 
különösen a prostata és a vesicula seminalishoz 
való viszony megítélése – a direkt multiplanaris 
leképzés, valamint a jó szövetkontraszt előnyei 
miatt – jobb, mint a CT vagy az UH esetében. MR 

8.150. ábra. 
a., b. Axiális T1 MRI. Húgyhólyagban vizelet jelmentes. Bal 
oldalon a dorsalis fal mentén lumen felé bedomborodó jel-
dús tumorszövet. Dorsalisan körülírtan a tumor a perivesica-
lis zsírt infiltrálja. Sagittalis felvételen a tumor nagy része 
dorsalis elhelyezkedésű

A

B

8.151. ábra. 
a., b. Axiális T2 súlyozott MRI. Húgyhólyag fala jelszegény, 
vizelet jeldús. Hólyag bal oldalán a fal mélyebb rétegeit res-
pektáló, a lumen felé szélesen bedomborodó, közepes jelin-
tenzitású lágyrészképlet. Vizeletet tartalmazó bal oldali jux-
tavesicalis uretertágulat. Sagittalis felvétel. Tumor ventráli-
san a suprapubicus zsírszövetet infiltrálja

A

B

8.152. ábra. 
a. Coronalis GRE k.anyagos zsírszupressziós felvétel. Húgy-
hólyag vertexén inhomogén k.anyag halmozás, kürülírt fali 
kiszélesedés. Basalisan keskeny, fokozottan halmozó terület
b. Sagittalis síkban a tumoros nyálkahártya jól ábrázolódik (nyíl)
c. Coronalis síkban a hólyagalapi tumor a jo-i ureterszája-
dékra terjed, uretertágulatot okozva.Bal oldalon a papillaris 
tumor jelszegény. Mko-i femur nyakban, L5-ös csigolyában 
metastasis (nyilak)
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C

8.153. ábra. 
MR urográfia. J.o. összefüggő üregrendszeri tágulat, a 
kehelyvégek bunkósan lekerekedtek. Ureter végig tágult, 
kanyargós, juxtavesicalisan beszűkül. Hegesedés
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teljesen kitöltött, vagy negatív kő teljesen kitölti a 
diverticulumot (ld. 8.133. a ábra). 

UH-vizsgálat. Jól telt húgyhólyagnál az idegen-
test és a kövesség echogén képletként ábrázolódik 
és a kő mögött típusos hangárnyék ismerhető fel. A 

kő a testhelyzet változtatásával mozog és ezáltal fali 
folyamatoktól elkülöníthető. Multiplex kövesség 
esetén a kövek számának pontos meghatározása 
nem mindig sikerül.

CT- és MR-vizsgálatnak primér indikációja 
nincs, de a CT-vizsgálatra kövesség vagy ide-
gentest kimutatásában szükség lehet. 

Traumás és iatrogen húgyhólyagsérülés. Az üres 
húgyhólyag általában indirekt módon medence-
csont törés kíséretében sérül, legtöbbször közleke-
dési baleset kapcsán. Az ilyen balesetek 10-15%-
ában húgyhólyagsérülés mellett a húgycső is sérül. 
Ha telt a húgyhólyag, már a medenceöv felöli kis 
tompa erőbehatás esetén is – a hasfallal fennálló 
szoros kontaktus következtében – hólyagsérülés 
jöhet létre. Penetráló, erőszakos behatolások, pl. 
éles tárgyak vagy szúró eszközök, karók és lőfegyve-
rek izolált hólyagsérülésekhez vezethetnek. A 
hólyagtumorok és prostata adenomák transureth-
ralis operációja kapcsán nem szándékos hólyag 
perforációk jöhetnek létre. A beosztás, mint ami-
lyen a contusio, intraperitonealis és extraperitonea-
lis ruptura, a diagnosztikai szempontok figyelembe 
vételével bevált. 

4-5 mm. Egyéb malignus térfoglalásoktól való elkü-
lönítés nem lehetséges (8.154. a ábra). 

MDCT-vizsgálat. Gyakran meszesedést is tartal-
maz, amelyek a CT-n nagyon jól kimutathatók. 
nagyra növekvő tumorok nem ritkák. A kimutatha-
tóság határa kb. 4-5 mm. A korrekt stádiumbesoro-
lás nehéz (8.154. b, c ábra).

MR-vizsgálat. A T2 súlyozott SE felvételeken ez a 
tumor inhomogén, magas jelintenzitású, ami a 
gyakran előforduló magas folyadéktartalommal 
magyarázható (8.154. d, e ábra). Ennek megfelelően a 
T1 súlyozott SE felvételeken alacsony jelintenzitású 
a tumor cystosus elemekkel. 

Idegentest és húgyhólyagkövesség. Az urethrán 
keresztül bekerült idegentestek (levált katéter 
végek,lázmérő, stb.) legegyszerűbben 
UH-vizsgálattal mutathatók ki. Az idegentestek álta-
lában sugárelnyelőek, így a natív röntgenfelvételen 
ábrázolhatók. MR-vizsgálatnál az idegentest a T2 
súlyozott SE felvételen mint jelszegény, olykor jel-

mentes képletként látszik. A húgyhólyag kövek leg-
többször a húgyhólyag-ürülés zavara miatt kerül-
nek vizsgálatra. Járulékos infekció léphet fel, s ennek 
eredményeként gyors kőnövekedés fordulhat elő. 
Mind a röntgen- (pozitív köveknél) (8.155. ábra), 
mind az UH-vizsgálattal kimutathatók (8.156. a, b, c, d 
ábra). 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Kiválasztásos urográfia (IVP). Az idegentest és pozitív 
kő már a natív felvételen felismerhető. A kismeden-
cében észlelt kőgyanús árnyéknál a pontosabb 
hovatartozás tisztázása céljából az IVP indikált. Az 
a-p és ferde pozíciójú felvételeken, szükség esetén 
átvilágítás mellett mictio utáni felvételen a kő elhe-
lyezkedése (ureter, hólyagon belül vagy kívül) meg-
ítélhető. negatív kövek csak kontrasztanyag adás 
után, ill. a hólyag kontrasztanyag telődése révén, 
mint árnyékkiesés láthatók. A húgyhólyag diverti-
culumban lévő kövesség kimutatása nehézségek-
be ütközik akkor, ha a diverticulum k.anyaggal nem 

8.154. ábra. 
a. 2D UH, ferde metszet. Húgyhólyag fundusában hiperreflektív, szabálytalan alakú echoszegény részleteket is tartalmazó 
szolid képlet
b., c. MDCT axiális és sagittalis rekonstrukciós felvétel. Húgyhólyag fundusától kiinduló, köldök irányába terjedő, k.anyagot inho-
mogénen, elsősorban a széli részeken halmozó térfoglalás. Tumor állományában meszesedések. Urachus adenocarcinoma
d., e. T2 súlyozott axiális és sagittalis síkú MR, zsírelnyomással. Jeldús húgyhólyag fundusában és bo. a corpusban magas jelin-
tenzitású térfoglalás. Tumor ventrál felé a köldök irányba terjed, határa hullámos, egyenetlen. A térfoglaláson belül jelmentes 
területek 

A B

C D E

8.155. ábra. 
IVP. A húgyhólyagban egy nagy és több kisebb pozitív kőár-
nyék

4.156. ábra. 
a., b. 2D UH. Húgyhólyagban echogén képletek, mögöttes hangárnyékkal. Hólyagkő. Helyét változtató echodús szolid elvál-
tozások dorsalisan: coagulum
c., d. Húgyhólyagkő 2D és 3D UH-képe
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D
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a CT-vizsgálat a leghatékonyabb módszer, de 
együttesen sem nem éri el a szükséges találati biz-
tonságot. Az IVP és a cystográfia a stádiumbesoro-
lásnál nem játszik szerepet. Az idegentest és 
kövesség UH-vizsgálattal és a konvencionális rönt-
geneljárásokkal megbízhatóan diagnosztizálható. A 
spirál és multslice CT, ill. MRI sokat javított a diag-
nosztikai biztonságon, negatív kövek is jól detektál-
hatók (8.159. ábra). A különböző magasságokban 
elhelyezkedő ureter kövek is kimutathatók. A húgy-
úti traktus traumás lézióinak lokalizációja és kiter-
jedése gyors tisztázást igényel, amelynél mind az 
IVP, mind a retrográd cystográfia változatlanul indo-
kolt és értékes módszer. Az angiográfia a trauma 
vagy a macrohaematuria tisztázásánál ritkán alkal-
mazandó eljárás. 

4. Prostata, vesicula seminalis, 
ductus deferentis (ductus 
ejaculatorius) 

A prostata, ondóvezeték és ondóhólyag anatómia-
ilag és funkcionálisan egy egységet képeznek, 
szoros kapcsolatban vannak egymással, így ezen 
szervek együttes tárgyalása indokolt. 

A különböző képalkotó eljárások alkalmazásának 
fő célja, hogy ezen szervek megbetegedéseinél, 

általában viszonylag szegényes és nem karakterisz-
tikus klinikai tünetek mellett, a betegségek fennállá-
sát és okát, kiterjedését diagnosztizáljuk, a terápiás 
kezelést meghatározzuk és a terápia eredményét 
kövessük.

Anatómia 

A prostata gesztenye alakú szerv, tubuloalveolaris 
mirigy, kötőszövet és izomrostok alkotják. A nagysá-
ga is kb. gesztenyényi, átlagban 15-20 gr. súlyú. A 
prostata a bázisával nekifekszik a húgyhólyag alap-
jának, a csúcsával (apex prostatae) a diaphragma 
urogenitalenak. A szervet kb. 1 mm vastag capsula 
övezi, amelyik fibromuscularis szövetből áll. A fel-
nőtt prostata anatómiai beosztását McNeal (1981) 
koncepciója szerint zónális anatómiára osztjuk. Ez 
alapján a prostata mirigyes részből (centrális, perifé-
riás, átmeneti és periurethralis zónából) és nem 
mirigyes komponensből (elülső fibromuscularis 
stroma, proximalis és distalis sphincter) tevődik 
össze. Az ondóvezeték a centrális zónában penet-
rál és mint ductus ejaculatorius fut a vesicula semi-
nalishoz. A centrális zóna a mirigyszövet 25%-át 
adja, míg a perifériás zóna a 70%-át, amelynek a dis-
talis részében van az urethra szájadéka. A prostata 
csúcsában a capsula vékony vagy teljesen hiányzik. 
Az átmeneti zóna képezi a mirigyállomány 5%-át. 
Itt található a periurethralis mirigyállomány, amely a 
prostaticus húgycső proximális részét képezi. Egy 
vastag fibromuscularis capsula választja el az átme-
neti zónát a centrális és perifériás zónától. 

Az elülső fibromuscularis stroma nem tartalmaz 
mirigyállományt, főképpen sima izomból áll és a 
prostata elülső felületét képezi. A prox. sphincter 
szintén simaizom, amely a húgycsövet a húgyhó-
lyagnyak és a spermavezeték között körkörös gyű-
rűként öleli körül. A mellékhere járat folytatásaként 
az ondóvezeték 30-40 cm hosszúságú, a belső 
lumen átmérője 1 mm. A prostata fölött és a húgy-
hólyag mögött elhelyezkedő ondóhólyag szim-
metrikus, variábilis alakú mirigyes szerv, amely a 
húgyhólyag és a rectum között fekszik. Ennek az 
elvezető járata a ductus excretorius a ductus ejacu-
latorius utolsó szakasza. Ez mintegy 16 mm hosszú 
és az átmérője 1,5 mm, két oldalon szájadzik be az 
utriculus prostaticus mentén a colliculus seminali-
son át a húgycsőbe. A prostata és az ondóhólyag 
artériás vérellátását az arteria vesicalis inferiorból 
kapja. A vénák vastag plexust formálnak, amelyek a 
plexus venosus haemorrhoidalissal, plexus venosus 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
UH-vizsgálat. Áttekintésre szolgáló első vizsgáló-
módszer, azonban a kedvezőtlen anatómiai és 
akusztikai viszonyok miatt – aminek oka a polytra-
umatizáció –általában nem ad kielégítő informáci-
ót. 

Kiválasztásos urográfia (IVP) és cystográfia. 
Politraumatizált betegnél a húgyhólyag léziójának 
lehetősége már a natív felvételen felmerülhet, ami-
kor a csontos sérülés lokalizációja és kiterjedése 
alapján következtetünk erre. Szabad levegő jelen-
léte és a levegőt tartalmazó bélkacsok eltolódása 
szintén erre utalhat. A contusio nyálkahártya, vala-
mint izomsérülést eredményezhet, ezek röntgen-
vizsgálattal nem ismerhetők fel. Intraperitonealis 
hólyagruptura állhat fenn, amikor kontrasztanyag 
kilépés látszik a bélkacsok közé. A kontrasztanyag a 
paracolicus recessuson át a rekeszizomig is feljut-
hat. Extraperitonealis rupturánál a kontraszt-
anyag extravasatum szabálytalanul a perivesicalis 
szövetet veszi körül, s a húgyhólyag defektusának 
nagyságától függően elmosott határú festenyző-
dés formájában ábrázolódik (8.157. ábra). A húgyhó-
lyag sérüléseinek kimutatásában az IVP – összevet-
ve a cystográfiával – kisebb szerepet játszik. Az IVP 
elvégzéséhez polytraumatizált betegnél stabil 
keringésre van szükség. Sérült betegnél a húgycső 
katéterezése csak a húgycsősérülés kizárása után 
lehetséges (retrográd húgycső ábrázolás előzze 
meg!). A feszesen kitöltött húgyhólyagnál kis extra-
vasatum elnézhető, átvilágítás mellett ferde felvéte-
leket is készítsünk. Minden esetben szükséges a 
kontrasztanyag kiürítés után is felvételt készíteni a 
még bennlévő katéter mellett, mivel hólyagkiürítés 
után a kismedencében lévő kontrasztmaradék mint 
extravasatum ábrázolódik. 

MDCT-vizsgálat. A további diagnosztikai kivizs-
gálás része. A vizsgálat előtt a húgyhólyagot katéter 
segítségével kontrasztanyag-konyhasó keverékkel 
fel kell tölteni. A peritoneális, valamint az extraperi-
tonealis térbe (perivesicalis zsírszövetbe és az izom-
zatba) történő kontrasztanyag kilépés jól kimutat-
ható. Hólyagruptura fennállásánál a módszer közel 
100% találati biztonságú (8.158. ábra). 

A különböző képalkotó eljárások alkalmazása és 
összefoglaló értéke a húgyhólyag megbetegedéseinél. 
Az UH-vizsgálat a húgyhólyag összes megbetege-
désénél az első képalkotó eljárás. Gyakran már a 
végleges diagnózis felállításához elegendő. 
Fejlődési rendellenesség gyanújánál gyorsan kivite-
lezhető értékes módszer. Az IVP és a cystográfia 
még ma is – a modern képalkotó modalitások bir-
tokában – fontos információkat adó eljárások. A 
gyulladásos elváltozások diagnosztikája leg-
többször nem igényel képalkotó eljárást. A diagnó-
zis általában cytologiai, hisztologiai, vagy mikrobio-
lógiai. A modern képalkotó eljárások – mint az UH, 
CT és MR-vizsgálatok – általában célzottan, bizo-
nyos indikációs körben indokoltak. A húgyhólyag 
megbetegedések közül a tumorok esetében indi-
káljuk leggyakrabban a képalkotó eljárásokat. A 
daganat felfedezése mellett a daganat stádium 
besorolása a fő feladat, amelyeknél azonban az 
egyes módszerek határai jól ismertek. A Tis-tól a T1 
tumor stádiumig a transurethralis (intravesicalis) 
UH-vizsgálat adja a legjobb eredményeket. A maga-
sabb stádiumú tumoroknál, mint amilyen a T3B és 
T4, a legpontosabb módszer a CT és MRI. A közbül-
ső stádiumokban a legfontosabb feladat a fali infilt-
ráció mélységének meghatározása, amit legjobban 
a kontrasztanyagos MR-vizsgálattal érhetünk el. A 
regionális nyirokcsomó megítélésénél az MRI- és 

8.157. ábra. 
Cystográfia. Húgyhólyag extraperitonealis rupturája után 
kontrasztanyag extravasatum

8.158. ábra. 
Axiális spirál CT, húgyhólyag kontrasztanyag-konyhasó 
keverékkel feltöltve. Húgyhólyag bázisán bal oldalon kont-
rasztanyag kilépés, extravasatum

8.159. ábra. 
Axiális T2 MRI. A húgyhólyag mérsékelten telt, lumenében 
katéter és számtalan borsónyi, kőnek megfelelő kerek, jel-
szegény képletek
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mint standard – a perifériás zóna echoszerkezete. 
normális esetben a perifériás és centrális zónák 
relatíve homogén echoszerkezetet mutatnak köze-
pes reflexió szinttel. A centrális zóna fiataloknál 
magasabb echogenitású. Megítélhető a prostata 
nagysága, a mirigyállomány és stroma megoszlása 
az átmeneti zónában, ami nagyon variábilis és álta-
lában heterogén echoszerkezetet mutat. A prostata 
capsula mint egy folyamatos vékony echóvonal 
ábrázolódik. A sebészeti pseudocapsula a centrális 
és perifériás zóna között elhelyezkedő terület, s 
általában néhány mm vastag (8.163. ábra). A vesicu-
la seminalis a transversalis metszeten szimmetri-
kus, kötegszerű képlet, 25-40 x 15-20 mm. kiterjedé-
sű girlandszerű megjelenésű, a prostatához képest 
azonos echogenitású és szerkezetű mirigyes szerv a 
húgyhólyag mögött. A colliculus seminalis feletti 
harántsíkban a ductus ejaculatorius mint echosze-
gény ovális képlet ábrázolódik a prostata centrális 
zónájában. A centrális és perifériás zóna között 
nincs reflektivitásbeli különbség. Az elülső fibro-
muscularis állomány echoszegény szerkezetet 
mutat. A parasagittalis hosszmetszeten kimutatha-
tó az ondóhólyag és a ductus ejaculatorius belé-
pése a colliculumnál a húgycsőbe a centrális zóná-
ban. Az apex prostatae magasságában készített 
harántmetszeten a húgycsövet körülvevő distalis 
sphincter echoszegény kötegként (gyűrűként) 
ábrázolódik. Két oldalon jól kivehető a m. levator 
ani. Ventrolaterálisan a plexus venosus prostaticus 
látható, a véráramlás real time, ill. színes Doppler 
technikával jól kimutatható. A prostata dorsolaterá-
lis részén (a transversalis síkú metszetnél 5 és 7 óra 
irányában) a neurovascularis köteg, mint kerek 
echoszegény struktúra ábrázolódik. nagyon fontos 
a vizsgálófej milyensége és a transducer jellege. 
Multifrekvenciás transducer ajánlatos 5-7,5 MHz-es 
tartományban, convex, lineáris, szektorlineáris, szek-
torradiális transducerek használatosak. Ezekkel a 
magas frekvenciás fejekkel jobb térbeli feloldás 
érhető el, a finom szerkezeti eltérések is kimutatha-
tók, a vesicula seminalis is jól ábrázolódik. UH vezé-
relt biopsziás mintavétel fontos információkat nyújt.

MDCT-vizsgálat. A prostata a symphysis 
mögött helyezkedik el a retropubicus térben, amely 
zsírral van tele, s így a zsírszövet által körülhatárolva 
a hólyagnyak alatt és a rectum előtt ábrázolódik. A 
rectummal szemben az elhatárolódás nagyon jó, 
míg a hólyagalaptól alig sikerül. A prostata lágyrész-
szel azonos denzitású homogén szerv, amely kerek, 
vagy gesztenye alakú formát mutat a nagyságától 
és a kortól függően, amelynek a csúcsa a musculus 

levator ani és a musculus transversus perinei pro-
fundi között van. A prostata belső struktúrája az 
azonos denzitásértékek miatt homogén, s ezáltal a 
mirigyes és nem mirigyes részek nem különíthetők 
el. A prostata tokja sem differenciálható külön 
rétegként. Korral előrehaladva a prostatában egyre 
gyakrabban mutatható ki pontszerű, foltszerű, vagy 
bizarr meszesedés (8.164. ábra). Az ondóhólyag az 
idős betegeknél kisebb, mint a fiataloknál, de 
egyébként is variábilis nagyságban ábrázolódik a 
prostatától cranialisan a húgyhólyag mögött szim-

vesicalissal és a plexus prostaticussal (Santorini) 
kommunikálnak és a v. iliaca internába ömlenek. A 
prostata hátsó oldaláról a nyirokerek a hypogastri-
cus iliacalis interna, externa és communis körüli nyi-
rokcsomók felé kommunikálnak. 

Vizsgálati technika 

Kiválasztásos urográfia (IVP). A kövek, meszesedé-
sek, gázgyülemek, idegentestek, pathológiás csont-
elváltozások kimutathatók, illetve ki lehet zárni azo-
kat. Ennek érdekében először natív vese felvétel 
készül. A prostata diagnosztikájában a húgyhólyag 
felvétel hanyattfekvő helyzetben történik, de oldal-
só vagy ferde pozícióban is szükséges lehet. A mic-
tios felvételeket legjobb ferde pozícióban, kisfokú 
csődöntéssel készíteni, ezáltal a hólyagnyak kitű-
nően ábrázolható. A residuum meghatározása is 
szükséges, amikor mictio után készítünk röntgen-
felvételt. Indirekt információt kaphatunk a prostata 
nagyságáról (8.160. ábra).

UH-vizsgálat. Az általánosan elfogadott rutin-
technika a transcutan suprapubicus ultrahangvizs-
gálat, amikor jól telt húgyhólyag mellett végezzük 
a vizsgálatot, ami csak tájékozódó jellegű. 
Információt kapunk a húgyhólyag helyéről, kontúr-
járól és lumenéről, a prostata nagyságáról (méretek 
és volumen), durvább szerkezetéről, esetleges 
hólyag benyomatról. nem ad kellő információt a 
vesicula seminalisról (8.161. a, b ábra). 

A finomabb anatómiai struktúra megítéléséhez, 
a korai pathológiás folyamatok felfedezéséhez 
transrectalis UH-vizsgálat szükséges (8.162. ábra). 
A diagnosztikai megítélés fontos szempontja – 

8.160. ábra. 
IVP. Prosztata benyomat a hólyagalapon (nyíl)

8.161. ábra. 
a., b. 2D UH haránt és sagittalis metszet. Megnagyobbodott 
középső lebeny körülírt benyomatot okoz a hólyagalapon

A

B

8.162. ábra. 
Transrectalis UH. Echoszegény szerkezeti átalakulások a 
prostata állományában. Prostata cc

8.163. ábra. 
TRUS. Prostata megnagyobbodott, állományában meszese-
dések (nyíl)

8.164. ábra. 
MDCT. norm. nagyságú és alakú prostatában meszesedé-
sek. Prostata egynemű szerkezetű
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zónához képest, a perifériás és a centrális zóna ez 
által elkülöníthető. Az átmeneti zóna szintén ala-
csonyabb jelintenzitású a perifériás zónához képest, 
a centrális zónától való elhatárolódása csak az ana-
tómiai felépítés ismerete révén lehetséges, fiatalok-
nál homogén, hyperplasia esetén inhomogén. A 
pseudocapsula mint egy alacsony jelintenzitású 
köteg ismerhető fel a megnagyobbodott átmeneti 
és perifériás zóna között. Az elülső fibromuscularis 
zóna a T1 és T2 súlyozott felvételeken alacsony 
jelintenzitású keskeny területként ábrázolódik. A 
prostata külső kontúrján a valódi capsula jelszegény 
vonalszerű képletként látható. A legnagyobb kont-
rasztot biztosítja az izomzat, fasciák és a húgycső 
között. Jól tudjuk ábrázolni a nyirokcsomókat és a 
környező lágyrészeket, a különböző pathológiai 
folyamatokat elkülöníthetjük. A felületi tekercsekkel 
a medencének csak egy részét tudjuk vizsgálni, a 
szeletvastagságokat általában 3-5 mm között aján-
latos meghatározni. Esetenként a vizsgálat végén az 
egész medencét testtekerccsel érdemes átnézni, 
ilyenkor a szeletvastagság 10-15 mm. Ez különösen 
a stádium meghatározás szempontjából fontos, 
különös tekintettel a nyirokcsomó metasztázisokra. 
Különböző irányú szeleteket készítünk (axiális, coro-
nalis, sagittalis és ferde metszetet). Az axiális sík 
különösen előnyös a zonális anatómia tanulmányo-
zására, a prostata és az ondóhólyag viszonyának 
tisztázására. Más síkokban készített kiegészítő felvé-
teleken jól megítélhető a musculus levator ani és a 
musculus obturator internus (staging!). Az ondóhó-
lyag és a periprostaticus zsírszövet a prostatától 
relatíve egyszerűen elhatárolható. Ezek a T2 súlyo-
zott felvételeken magas jelintenzitásúak (8.168. 
ábra), viszont alacsony jelmenetűek a T1 súlyozott, 

ill. proton denzitású felvételeken. A periprostaticus 
vénás plexus hyperintenzitású és a prostata mind-
két oldalán anterolateralisan látható T2 súlyozott 
felvételeken. A perifériás prostata zónával való 
összevetésben – függetlenül az alkalmazott szek-
venciától – a muscus levator ani alacsonyabb jelin-
tenzitást mutat. A húgyhólyag alap ábrázolásához, 
az ondóhólyag és rectum viszonyának tisztázásá-
hoz a sagittalis síkban készített felvételek informatí-
vak. A coronalis felvételek a zonális anatómia, a 
prostata megbetegedés infiltrációja, valamint a 
musc. levator ani és az ondóhólyag megítélésére 
jók. A prostata volumen meghatározás az összes 
síkban történő leképzéskor lehetséges. Kontrasz-
tanyag adása ezen a diagnosztikai területen nem 
jelent előnyt. 

Vesiculográfia. Magasan végzett scrotalis incísio 
után az ondóvezeték szabaddá tételét követően 1-2 
ml 60%-os vízoldékony, lehetőleg nem ionos k.anya-
got adnak be. Ha a mellékherénél egy obstructio 
kizárható, akkor retrográd injectio is kivitelezhető, ill. 
UH-vezérelve az ondóhólyag direkt punkciós k.anya-
gos ábrázolása is lehetséges. A vesiculográfia során 
ábrázolódik az ondóvezeték, a ductus deferen-
tis, az ondóhólyag és a ductus ejaculatorius. 

nagyon nehéz az ondóhólyag normál képét 
standard módon meghatározni, mivel nagy a variá-
ció és kortól is függ a morfológia. Három különbö-
ző radiológiai típust különítünk el:
a. ondóhólyag szétágazással és keskeny kivezető 

járatokkal,
b. ondóhólyag tubuláris struktúrákkal és keskeny 

járatokkal,
c. ondóhólyag cysticusan dilatált járatrendszerrel.

A d. deferentis ampullája hasonlít a girland for-
májú szerkezethez, ezáltal a vesicula seminalishoz. 
A d. ejaculatorius 15-20mm-es hosszúságú, keskeny 
szűk járatként ábrázolódik, a középső harmadában 
kissé tágult. normális esetben is megfigyelhető a 
kontrasztanyag refluxa a húgyhólyagba. 

Izotópvizsgálat. A prostata megbetegedéseinek 
diagnosztikájában nincs szerepe, de a prostata car-
cinoma metasztázisok kimutatásában igen fontos 
(újabban anti –PSA immunscintigráfiát ajánlják, de 
mindezideig rutin eljárásként nem használatos). A 
PET a prostata tumor detektálásában egyre fonto-
sabb szerepet játszik, hiszen a C11-methionin vizs-
gálat a prostata carcinoma korai felismerésében 
ígéretesnek látszik. A jól ismert teljestest scintigráfia 
a prostata carcinoma csontmetasztázisainak kimu-
tatásában kiváló módszer (ld. 8.7. ábra). 

metrikusan két oldalon. A húgyhólyag mögött 
fekvő vesicula seminalis a beteg hanyatt fekvő hely-
zetében előrefelé mintegy 30 fokos szöget bezáró 
mirigyállomány, amely lágyrésszel azonos denzitá-
sú ovális képlet 4 cm-es hosszúságban, így az ala-
csony vagy mínusz denzitású zsírszövetben nagyon 
jól megítélhető (8.165. ábra). Hasonfekvő helyzetben 
ez a szög elsimul. A vesicula seminalistól dorzálisan 
helyezkedik el a rectum.

MR-vizsgálat. A kismedence MR-vizsgálatának 
különleges előnye a magas lágyrészkontraszt bizto-
sítása, tetszőleges direkt síkokban történő ábrázo-
lás lehetősége. A vizsgálatot egy vagy két felületi 
tekerccsel végezzük. Megfelelő vizsgálati viszonyok 
és tekercsek alkalmazása mellett a jelzaj viszony jó, 
a kismedencei szervek kitűnően elkülönülnek. A 
korábban használt endorectalis tekercseket egyre 
inkább kiváltják a flexibilis felületi tekercsek, ame-
lyek jobb térbeli feloldást tesznek lehetővé a húgy-
hólyag, prostata és vesicula seminalis tekintetében. 
A prostatát és az ondóhólyagot T1 és T2 súlyozott 
SE felvételekkel vizsgáljuk. A T1 súlyozott SE felvéte-
len a prostata egészében, a periprostaticus zsírszö-
vet és a húgyhólyag jól elkülönül. A prostata a 
homogén, közepes jelintenzitású képlet, amelyen 
belül a zonális struktúrák egymástól nem határolha-
tók el (8.166. a ábra). K.anyag adás után zsírelnyo-
mással a perifériás zóna magas jelmenetűvé válik és 
jól eldifferenciálható. A T2 súlyozott felvételeken 
lehetővé válik a prostataszerkezet pontos analízise. 
Az egyes zónák és a betegségek felismerésében, 
így a tumor diagnosztikában is ez a módszer ajánla-
tos (8.166. b ábra). A perifériás és a centrális zóna 
elkülönítése legjobban a coronalis metszeten sike-
rül, a perifériás és az átmeneti zóna pedig az axiális 
síkban (8.167. ábra). A centrális zóna alacsonyabb 
jelintenzitású a magas jelmenetet mutató perifériás 

8.167. ábra. 
Axiális T2 MRI zsírelnyomással. A prostata marginális zónájá-
ban j.o.1,3 cm-es inhomogén hypointens szerkezetű elválto-
zás. Tu.prostatae

8.168. ábra. 
Axiális T2 MRI. Szabályos szerkezetű, kissé tömegesebb vesi-
cula seminalisok

8.165. ábra. 
MDCT. norm. nagyságú és szerkezetű szimmetrikus vesicula 
seminalis a hólyag mögött, a rectum előtt

8.166. ábra. 
a. Axiális T1 MRI. Prosztata egyneműen homogén, közepes 
jelintenztású
b. Axiális T2 zsírelnyomásos MRI. Perifériás zónák és a peri-
prosztatikus vénás plexusok magas jelintenzitást mutatnak

A

B
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ban a TRUS-el lehet kimutatni. Esetenként egy szűk 
echoszegény járat-kapcsolat van az urethrával. 
Belső reflexek jelenléte a cisztán belül nem jelent 
infectiot. A prostata cystái típusos UH-képet 
mutatnak echomentes bennékkel. Ezeket 
UH-vezérelve leszívhatjuk. A cysta tartalomban 
spermiumokat általában nem lehet találni (8.170. 
ábra). Az ondóhólyag cysták a suprapubicus és 
transrectalis vizsgálattal is felfedezhetők a húgyhó-
lyag mögött elhelyezkedő echoszegény vagy echo-
mentes képletek formájában septummal vagy anél-
kül. nagyon ritkán echogazdag bennékű a cysta (pl. 
magas protein tartalomnál vagy bevérzésnél). Az 
ondóhólyag agenesiája, ectopiája vagy kettő-
zöttsége UH-vizsgálattal relatíve egyszerűen kimu-
tatható. A mellékhere különböző részeinek aplasiája 
UH-vizsgálattal éppolyan jól felismerhető, mint az 
ureterek aplasiája. A cysticus elváltozások differen-
ciál-diagnosztikájában az ectopias ureterokele, abs-
cessus, echinococcus cysta, húgyhólyag diverticu-
lum jöhet szóba, de a módszer értéke korlátozott. 
Az UH- vizsgálat a postoperatív követésre is hasz-
nálható, amikor pl. az ondóvezetéknek, vagy a d.
ejaculatoriusnak inkomplett, sebészileg megoldott 
obstructioja után a megnagyobbodott ondóhó-
lyag változását detektálhatjuk. 

MDCT-vizsgálat. A Müller-cysta, prostata cysták, 
az ondóhólyag cysticus megbetegedései és más 
cystosus térfoglalások a folyadéktartalmuknál fogva 
ennek megfelelő denzitásértéket mutatnak (0-hoz 
közeli HU), ezen elváltozások alakja, kiterjedése is 
felismerhető. Az 1 cm-es nagyság fölötti cysták fel-
ismerésénél a találati biztonsága 80-90%. A prosta-
ta hypoplasia, aplasiák és ectopiák, vagy az ondó-
hólyag kettőzöttsége CT-vel könnyen diagnoszti-
zálható. Az utriculus prostaticus és a d. deferens 
fejlődési rendellenességeinél a CT nem informatív. 

MR-vizsgálat. A különböző síkú ábrázolási lehe-
tőség miatt az ondóhólyag és a prostata cystosus 
fejlődési rendellenességeinek tisztázásában az MRI 
nagy segítség (8.171. a, b, c. ábra). A cystosus struktú-
rák – mint amilyen a normális ondóhólyag – a T1 
súlyozott felvételeken alacsony, a T2 súlyozott felvé-
teleken magas jelintenzitású. Természetesen a jel-
viszonyok szoros összefüggésben vannak a cysta-
tartalommal. Az arterio-venosus malformációk mint 
tágult keringést tartalmazó képletek az ondóhólyag 
lateralis részén ábrázolódnak. A cystosus elváltozá-

A prostata kóros elváltozásai 

Fejlődési rendellenességek. Prune–Belly-szindróma. 
olyan fejlődési rendellenesség, amely a hasüreg elül-
ső falának hiányával, cryptorchismussal, hydrourete-
ronephrosissal jár és a prostata hypoplasiája kísérheti. 
normális esetben az utriculus prostaticus relatíve 
kicsi. Megnagyobbodhat viszont az esetek mintegy 
15-40%-ában hypospadiasisnál, retentio testisnél, 
hermaphroditismusnál, a húgycső polypjainál, s mind 
„prostaticus utriculust” vagy „utriculus masculinust” 
jelzik. Cervix uteri vagy egy egész uterus megléte ese-
tén az elváltozást „vagina masculinának” nevezik. 

A Müller-cső cystája (utriculus cysta). A húgycső 
mediális részén a colliculus seminalisnál elhelyezke-
dő képlet, amely a húgyhólyag mögött cranial felé 
növekedhet. 

Prostata cysta. Ritka megbetegedés. Általában 
veleszületett vagy egy acinus tágulata révén alakul 
ki (retentios cysta) (8.169. a, b, c, d.ábra).

Ondóhólyag aplasia. Kétoldali és egyoldali is 
lehet. Bilaterális esetben az ejakulációs volumen 
igen kicsi. 

Féloldali aplasia. Féloldali aplasia gyakoribb elő-
fordulású. Ritkán kettős ondóhólyag is lehet. 

Ondóhólyag ectopia. Legtöbbször renalis agene-
siával vagy ectopias ureterrel és beszájadzással for-
dul elő. A beszájadzás az ondóhólyagba is lehetsé-
ges. Ez esetben cystosus ondóhólyag látható és az 
ectopias ureter beszájadzása a cystába történik. A 
cysta lehet unilocularis vagy multilocularis. 
Általában a diagnózis felállítása relatíve későn törté-
nik, amikor a szexuális aktivitás csökkenése, ill. az 
ehhez társuló infekciók, sterilitás miatt kerül vizsgá-
latra a beteg. 

Ondóvezeték aplasia. 20%-ban egyoldali, 80%-
ban kétoldali. A férfi sterilitás 1-2%-áért felelős a két-
oldali hiányzó ondóvezeték. Ennél a fejlődési rend-
ellenességnél a mellékhere test és farok aplasia 
egyaránt előfordulhat, míg a fejrész általában meg-
van. A kétoldali aplasia gyakran társul cysticus fibro-
sissal, ectopias ureterokelével vagy testis retentio-
val. Az egyoldali aplasia 50%-ban a vesék vagy ure-
terek anomáliái léphetnek fel. Ritka fejlődési rend-
ellenesség az ondóvezeték kettőzöttsége, vagy 
összeköttetés az ondóvezeték és az ureter között. A 
prostata és az ondóhólyag fejlődési rendellenessé-
geit gyakran kísérik az ureterek és vesék fejlődési 
zavarai. Éppen ezért ilyen esetekben az egész uro-
genitális rendszert vizsgálni kell. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és 
értéke. Kiválasztásos urográfia (IVP). Az ondóhólyag 
és a prostata nagyobb cisztás fejlődési rendellenes-
ségeit kimutathatjuk. Az ureteren, a húgyhólyagon 
és az urethrán – másodlagos jelként – külső komp-
resszió jelei figyelhetők meg, amelyek ívesek és éle-
sek. Az utriculus masculinus épp úgy, mint az utri-
culus cysta a mictios felvételen kontrasztanyag 
bejutás révén ábrázolódik. Ezek nagyobb méretűek 
is lehetnek, a húgyhólyag és a rectum között cra-
nial felé növekedve. A módszer kevésbé érzékeny a 
prostata és az ondóhólyag fejlődési rendellenessé-
geinek kimutatásában, azonban az ezekhez társuló, 
vesét és uretert érintő elváltozásokat kimutathatja. 
normális urogram a prostata, ondóhólyag és ondó-
vezeték fejlődési rendellenességét nem zárja ki. Az 
ondóhólyag nagyobb cystosus elváltozását az 
ondóhólyag tumorától, vagy más kismedencei tér-
foglalástól nem tudja elkülöníteni. 

UH-vizsgálat. Az utriculus cysta echoszegény, 
vagy echomentes képlet formájában látható a colli-
culus seminalis mögött a középvonalban, legjob-8.169. ábra. 

a. 2D UH. 
b. Coronalis T1 MRI, A prostata középső lebenyéből egy 
21x20x20mm-es folyadék jelmenetű, többrekeszes, mérs. 
egyenetlen falvastagságú képlet domborodik a hólyag lume-
nébe. Cysta prostatae

A

B

8.170. ábra. 
2D UH. A prostata dorsalis részében 22 mm-es cysta

8.171. ábra. 
a. Axiális T2 MRI. Prostata cysta és hólyagvizelet azonosan 
magas jelmenetű
b. Zsírelnyomásnál a cysta megjelenése változatlan
c. Coronalis T1 MRI. Alacsony jelmentű prostatában csak-
nem jelmentes cysta

A

B

C
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hasonló képet mutathat. A betegség lefolyása 
során az említett echoszegény és echomentes 
területek normális (izoreflektív), echogazdag vagy 
heterogén szerkezetűvé válhatnak. 

Vesiculitisnél az ondóhólyag szimmetrikusan, 
vagy egyik oldalon megnagyobbodik és echosze-
gény szerkezetet mutat. Későbbiek során zsugoro-
dás is lehetséges. 

Prostatatályog echoszegény, vagy echomen-
tes térfoglalás. A tályog körüli vastag fal kimutatása, 
a cystosus elváltozáson belüli szeptáltság ill. foko-
zott reflexió (levegő) abscessusra utal. Ritkán az 
egész prostata abscedálódhat. UH- vezérelt trans-
perinealis punctio segíthet a diagnózis felállításá-
ban, pontosításában, az abscessus leszívásában, 
lokális antibiotikum adásában. Fontos hangsúlyoz-
ni, hogy a klinikai tünetek ismerete nélkülözhetet-
len. Az UH- vizsgálat egyedül - karakterisztikus jelek 
hiányában - nem értékelhető. 

A prostatitisnél fellépő echoszegény, focalis lézi-
ók nem különíthetők el a hasonló szerkezetű pros-
tata carcinomától. 

MDCT-vizsgálat. A prostata és az ondóhólyag 
gyulladásának diagnosztikájában a CT nem játszik 
döntő szerepet.

Acut és chronicus prostatitisnél a prostata 
általában teljesen jellegtelen szerkezetű. Mivel a 
prostata nagyság variabilitást mutat, ennek a válto-
zásnak sincs diagnosztikus értéke. A periprostaticus 
zsírszövet lágyrészdenzitású infiltrációja acut fulmi-
nans prostatitisre utalhat. Ilyenkor a tiszta zsírszövet 
- mely körülöleli a prostatát – denzitása megválto-
zik, a denzitásérték nő, ill. a zsírszövetre jellemző 
mínusz dentzitásérték megszűnik. A prostata abs-
cessus könnyen diagnosztizálható (8.172. ábra). 
Lehet uni- vagy multilocularis elváltozás. Korai stá-

diumban izodenz, vagy hipodenz, a periprostaticus 
zsírszövet és az ondóhólyag másodlagos érintettsé-
ge, abscedálódása is bekövetkezhet. Ilyenkor az 
ondóhólyag érintett területének megnagyobbodá-
sa látható, a két oldal között aszimmetria jön létre. 
Az ondóhólyag abscessus gyakran befertőződött 
cysta következtében alakul ki. Az acut vagy chroni-
cus prostatitis diagnózisánál a szenzitivitás ala-
csony, az 1 cm-nél nagyobb abscessus kimutatása 
általában magas százalékban sikerül. Az abscessus 
és a cysta között bizonyos esetekben nem lehet 
egyértelmű különbséget tenni (főleg belső és fali 
atípiát mutató benignus cystáknál nehéz a differen-
ciálás). 

MR-vizsgálat. Acut prostatitisnél legtöbbször a 
prostata megnagyobbodása látszik. A T1 súlyozott 
felvételen az alacsony jelintenzitás további csökke-
nése figyelhető meg a perifériás zónában is. Ez 
azonban nem karakterisztikus változás. T2 súlyozott 
SE felvételen az egyébként magas jelintenzitású 
perifériás zóna diffúze focalisan alacsonyabb jelin-
tenzitásúvá válhat, az elváltozás határa elmosott. 
Chronicus prostatitisnél inhomogén jelintenzitás 
figyelhető meg a prostatán belül (hipo- és hiperin-
tenzitás). A prostata, az ondóhólyag abscessusa a T1 
felvételen alacsony, a T2 SE felvételen magas jelme-
netű. A prostata perifériás zónájában az acut gyulla-
dásos terület nem különíthető el biztonsággal egy 
carcinomától. Éppen ezért az MR-vizsgálat korláto-
zott értékű ennél a megbetegedésnél. 

Az MR spektroszkópia és a PET-vizsgálat segít-
het a dignitás megítélésében, figyelembe véve a 
prostata specifikus antigen (PSA) értékét és annak 
szintbeli változását is.

Vesiculográfia. A chronicus prostatitises bete-
geknél az ondóhólyagban szegmentális stenosisok, 
komplett zsugorodások figyelhetők meg egészen 
az atrófiáig. Az ampulla d.deferentis irreguláris tágu-
lata és szűkülete is előfordulhat. Az ondóvezeték 
stenosisai kimutathatók (genitalis tuberculosis vagy 
más gyulladásos megbetegedés, mindenekelőtt 
gonorrhoea következményei). A módszer specifici-
tása alacsony, ezért ezeknél a betegségeknél ritkán 
indikált. 

Tumorok. Prostata adenoma – prostata hyperpla-
sia (BPH). Ez a betegség történelmi alapon sorolható 
be a prostata tumorok közé. Etiológiailag nem tisz-
tázott elváltozás. A 60 év feletti férfiak 50%-ában 
fordulhat elő az átmeneti zóna és/vagy a periureth-
ralis mirigyszövet jóindulatú túlburjánzása révén. Az 
angolszász irodalomban és a patológiai- anatómiai 
irodalomban ezt az elváltozást „benignus nodularis 

sok kimutatásának találati biztonsága a prostata és 
az ondóhólyag esetében közel 100%. Hátránya a 
módszernek, hasonlóan a CT-hez, hogy a jó- és 
rosszindulatú megbetegedések elkülönítése az 
ondóhólyag esetében nem mindig lehetséges. 

Vesiculográfia. Az ondóhólyag ectopia a beszája-
dzás áthelyeződésének kimutatásával (a normálistól 
való eltérés) kimutatható. A cystosus elváltozások 
ábrázolhatósága a cysta nagyságától függ, s általá-
ban szoliter, kerek, jól körülhatárolt képletként lát-
ható. A multilocularis cysták is ábrázolódnak. A d. 
deferens vagy a d. ejaculatorius obstructiója a kont-
rasztanyag stop által egyértelműen diagnosztizál-
ható. 

Gyulladás, abscessus, phlegmone. A prostatitis 
klinikai diagnózis. A rectalis vizsgálat és a prostata 
masszázs eredményétől függően a megbetegedés 
három formáját különítjük el:
a. bacterialis gennyes prostatitis acut vagy chro-

nicus formája ismert. A húgyhólyag előrehala-
dott gyulladása miatt, ill. az urethra felöl, vagy 
haematogén úton jön létre. A fő ok az Escherichia 
coli fertőzés, ezen kívül Klebsiella, Proteus, 
Pseudomonas, Enterobacter vagy Gram-pozitív 
baktériumok által kiváltott gyulladás fordul elő.

 A granulomatosus prostatitist akkor diagnoszti-
zálhatjuk, ha tuberculosist, blastomycosist, coc-
cydiomycosist, vagy cryptococcosist ki tudjuk 
zárni. A genitális tuberculosis és a parazitózis 
Európában ritka,

b. a második és leggyakoribb csoport a nem bac-
terialis prostatitis, 

c. a harmadik típus olyan prostatopathia, amely-
nél normális rectális vizsgálati eredmény van és 
normális a prostata masszázs eredménye. 

A képalkotó eljárások a prostatitis e három fajtá-
jánál nem adnak egyértelmű specifikus diagnózist. 
Előfordulhat, hogy az egész prostata szimmetriku-
san megnagyobbodik, chronicus prostatitisnél dif-
fúz vagy lokális gyulladás is fennállhat, ezen utóbbi-
nál a folyamat csak a postata egy részét érinti. A 
prostatán belüli kövesség nem jelent prostata gyul-
ladást, hiszen a 60 év feletti férfiak 60-70%-ban 
található a prostatán belül valamilyen meszesedés 
klinikai tünet nélkül. Az ondóvezeték meszesedése 
elsősorban diabetes mellitusnál figyelhető meg és 
nincs különösebb jelentősége. Az ondóhólyagban 
lévő meszesedés vagy a d. ejaculatorius kövessége 
gyakran haemospermiával jár, vagy ejakulációnál 
fájdalom jelentkezik. A prostata és az ondóhólyag 
kapcsolata és az együttes funkció következtében a 

gyulladásos megbetegedések általában mindkét 
szervnél együtt lépnek fel. Differenciáldiagnosztikai 
szempontból fontos, hogy a prostatitis tünetcso-
portja a kismedence más szerveinek megbetege-
déseit is utánozhatja, gyakran téves diagnózis szüle-
tik. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Kiválasztásos urográfia (IVP). natív felvételen a pros-
tata, ondóvezeték és ondóhólyag meszesedései 
kimutathatók, de ezeknek pathológiai jelentősége 
nincs. Acut prostatitisnél a megnagyobbodott 
prostata, valamint oedematosusan megvastago-
dott plica interureterica látható. A retrográd urete-
rocystográfiával vagy mictios urethrogrammal való 
kombináció a prostatitis tisztázásánál segíthet, ami-
kor a húgycső prostaticus szakasza megnyúlt és 
szűkítetté válik. A prostata mirigyállományába tör-
ténő reflux chronicus prostatitisnél relatíve gyak-
ran megfigyelhető. Urethra stricturák vagy fejlődé-
si rendellenességek, mint pl. egy diverticulum, jól 
ábrázolható. A nagyfokú funkcionális vagy organi-
kus stricturáknál a prostata mirigyállományáb, ill. az 
ondóhólyagba történő reflux ábrázolható. Az ondó-
vezeték és a mellékhere is kirajzolódhat. A prostatá-
ba és az ondóhólyagba történő refluxot gyakran 
látjuk transurethrális resectio utáni prostatitisnél 
urethra strictura nélkül, vagy azzal együtt. Prostatitis 
következtében a prostata és a rectum között fistula 
alakulhat ki. Ritkán a fistula a terminalis ileum, a 
sigma és a húgyhólyag felé is létrejöhet olyan tüne-
tekkel, amelyek a prostatitisre kifejezetten hasonlí-
tanak (a hólyagfundus megvastagodása, a hólyag-
nyak és a fistulának levegővel való kirajzolódása). 
Fontos megjegyezni, hogy a prostata megnagyob-
bodása nem egyenlő a prostatitis fennállásával. 
Benignus nodularis prostata hyperplasiánál (BPH), 
vagy prostata carcinománál hasonló képet látha-
tunk. 

UH-vizsgálat. A prostatitis diagnózisánál a követ-
kező UH kritériumok emelhetők ki:
·	echogazdag és közepes reflexiójú echostruktúra, 
·	echoszegény szerkezeti átalakulások a prostatán 

belül, 
·	a prostata capsula megvastagodása és szabály-

talansága , 
·	a d.ejaculatoriusban echogazdag struktúrák, 
·	a periurethrális zónában inhomogén echoszer-

kezet. 

A TRUS-nál gyakran életlen, echoszegény focalis 
léziókat látunk a prostata perifériás zónájában, ami-
nek az a jelentősége, hogy a prostata carcinoma 

8.172. ábra. 
Axiális spirál CT kontrasztanyag adás után. Prosztata állomá-
nyában k.anyagot halmozó fallal körülvett hipodenz terüle-
tek. Prostata abscessus
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löníteni nem mindig lehet, a szerv kontúrelváltozása 
pedig nem karakterisztikus. Kifejezett előrehaladott 
adenoma esetén a prostata megnagyobbodik, ovális 
vagy kerek, esetleg polyciklikusan határolt. A húgy-
hólyag felé való bedomborodás kimutatható (8.175. 
ábra). A prostata nagyság pontos meghatározásához 
a CT jó. Hátránya a módszernek, hogy kis BnH-s terü-
letek nem diagnosztizálhatók és a hyperplasia és car-
cinoma között sem tud különbséget tenni. 

MR-vizsgálat. Az átmeneti zóna BnH-ja térfogla-
ló jellegénél fogva, valamint a csökkent jelintenzitá-
sa miatt – a perifériás zónával való összevetés kap-
csán – felismerhető. A megnövekedett prostata-
részlet nodularis szerkezetet mutathat. Ezek az ade-
noma-csomók a mirigyállomány és a fibromuscula-
ris szövet tartalomtól függően különböző jelinten-
zitásúak. Minél magasabb a mirigyállomány tarta-
lom, annál magasabb a jelintenzitás. A legújabb 
felületi tekercsek segítségével a BNH körül ala-
csony jelintenzitású perem mutatható ki, ami egy 
pseudocapsulának felel meg, amely jel a carcino-
máknál hiányzik (8.176. a. b; 8.177. ábra). 

A BnH körülírt formájának diagnosztikájánál a 
szenzitivitás csaknem 100%. A prostata súlymegha-
tározása pontosabb, mint a kombinált suprapubi-
kus és endorectalis UH-vizsgálatnál. A módszer hát-
ránya, hogy a prostata hyperplasia nodularis formá-
jánál a benignus nodularis hyperplasia és az átme-
neti zónában fellépő carcinoma azonos jelintenzitá-
sú és így nem lehet elkülöníteni. 

Prostata carcinoma. A közép- és öregkor malig-
nus megbetegedése. nagy sectios anyagban az 50 
év feletti férfiak mintegy 30%-ában tünetmentes 

hyperplasiának” (BnH) vagy „benignus prostata 
hyperplasiának” (BPH) nevezik, amely a perifériás 
zónát a belülről kifelé terjedés miatt (a mirigyállo-
mány, ill. ritkán az interstitialis proliferatió által) a 
betegség végstádiumában nagyfokban héjszerűen 
benyomja, komprimálja. A nodularis komponensek 
súlya 30g–150g közöttivé vagy valamivel afölé 
nőhet. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Kiválasztásos urográfia (IVP). Következményes kétol-
dali zsákvese a férfiak 3-6%-ánál fordulhat elő 
benignus nodularis hyperplasia következtében. Az 
ureterek legtöbbször megnyúlnak és kanyargóssá, 
tágulttá válnak, a terminalis segment horizontális 
lefutású vagy felfelé meggörbül (bajusz-szerű lefu-
tás). A húgyhólyagfal megvastagodás és diverticu-
lum képződés a kiürülési zavar további következ-
ménye. A mictio utáni residuum a benignus 
nodularis hyperplasia nagyságára vonatkozóan fel-
világosítást ad. Az átmeneti zóna hyperplasiájá-
nál a hólyagnyak legtöbbször megmarad, ép, a 
prostaticus urethraszakasz elvékonyodik, megnyúlt. 
Ennél az elváltozásnál a húgyhólyagalap megemelt 
és benyomat látszik (8.173. ábra). A periurethrális 
mirigy, az un. középlebeny hyperplasiája esetén 
körülírt benyomat figyelhető meg a hólyagalapon 
éles kontúrral. Prostata hypertrophia kapcsán a 
hólyagban nagyobb diverticulum az esetek 1-6%-
ában alakulhat ki. Az IVP során diagnosztizált pros-
tata nagysággal nincs szoros összefüggésben a 
vizeletürítési nehezítettség. A prostata nagyság 
megítélésében, a volumen meghatározásában 
egyéb diagnosztikai eljárásokat kell igénybe venni 
(UH, CT- vagy MR-vizsgálat). 

UH-vizsgálat. Az átmeneti zóna hyperplasiájánál 
a centrális és perifériás zóna összenyomása látszik. 
nagyon jól ábrázolható a periurethrális zóna benig-
nus nodularis hyperplasiája következtében megna-
gyobbodott középlebeny, amely a hólyagnyak dor-
zális részén domborodik be a húgyhólyag felé jel-
legzetes képet mutatva (8.174. ábra). Relatíve gyak-
ran figyelhető meg a prostata állományában külön-
böző nagyságú kerek, élesen határolt gócok, ame-
lyek általában echoszegények, de lehetnek echo-
gazdagok teljesen echomentes részletekkel, ame-
lyek cysticus degenerációknak felelnek meg. 
Gyakran meszes képletek is ábrázolódnak echogén 
pontszerű vagy kötegszerű elváltozások formájá-
ban hangárnyékkal, különösen a benignus nodula-
ris hyperplasiak széli részén. A prostata nagysága, 
alakja (kerekded átalakulás), ill. az adenoma volume-
ne mind a suprapubicus, mind a transrectalis 
sonográfiával pontosan megítélhető. A húgyhólyag 
elváltozása, mint amilyen a hólyagfal megvastago-
dás, diverticulumok, kőképződés és a mictio utáni 
residuum, UH segítségével szintén biztosan diag-
nosztizálható. nagy előnye a módszernek, hogy a 
vesék és azok üregrendszere, az ureterek proximális 
és juxtavesicalis szakasza egy vizsgálat keretében 
megítélhető. A szenzitivitása a módszernek az ade-
noma tekintetében közel 100%, a specificitás lénye-
gesen alacsonyabb. Ez abból a tényből adódik, 
hogy a prostata carcinoma mintegy 20%-a az átme-
neti zónában keletkezik és a benignus nodularis 
hyperplasiától az UH szerkezet alapján nem lehet 
elkülöníteni. 

MDCT-vizsgálat. Az izodenzitás miatt a benignus 
nodularis hyperplasiát a környező ép szövettől elkü-

8.174. ábra. 
Transrectalis UH. Kerekded, hatalmas mértékben megna-
gyobbodott homogén szerkezetű prostata. BPH

8.175. ábra. 
MDCT urogram. Megnagyobbodott prosztata a hólyag ala-
pon bedomborodik (lágyrészdenzitású képlet a hiperdenz 
hólyagban). Teljes üregrendszer megítélhető

8.173. ábra. 
Mictios cisztourethrográfia. Húgyhólyagalap megemelt és 
benyomat látszik, prostata magasságában az urethra elvé-
konyodott

8.176. ábra. 
Prostata hypertrophia (BPH) MR-képe
a. Axiális T2 felvétel Gócos szerkezeti átalakulás, prostata 
megnagyobbodás, kerekded alakő átalakulás
b. Axiális T2 zsírelnyomással

A

B

8.177. ábra. 
Axiális T2 MRI. A prostata perifériás zónája elvékonyodott, 
megnagyobbodott centrális zóna komprimálja
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kialakult carcinoma kimutatása szempontjából 
nagy jelentőségű. A sebészi és a valódi capsula 
megszakadása, a periprostaticus zsírszövet, az 
ondóhólyag, a neurovascularis kötegek, a hólyag-
alap, a medencefal infiltrációja a TRUS által nagyon 
jól felismerhető. Ezzel a módszerrel lehetőség 
kínálkozik a tumorra gyanús területből célzott 
biopsiás mintavételre (6, ill. 12-20 mintavétel). Az 
UH-vizsgálat jól alkalmazható a prostatába történő 
radioaktív anyagok implantációjánál és a folyamat 
követésénél. A módszer hátránya, hogy számos 
benignus elváltozás, gyulladás hasonló echoszerke-
zetet mutat, mint maga a tumor. A mikroszkopikus 
infiltrációk UH-val nem diagnosztizálhatók, a tumor 
staging TRUS-el korrektül nem határozható meg. 
Ha a carcinoma az átmeneti zónában keletkezik és 
benignus nodularis hyperplasia áll fenn, akkor álta-
lában a malignus tumor nem ismerhető fel.

MDCT-vizsgálat. Ezzel a módszerrel a normális és 
malignus mirigyszövet nem különíthető el, mivel a 
denzitás értékük azonos (35-40HU). Kontrasztanyag 
adás után sem érhető el tumoros festenyződés, ill. 
denzitásbeli különbség. A prostata megnagyobbo-
dás és a kontúrdeformitás tumorra nem specifikus, 
így a capsulán belüli carcinoma felismerésé-
ben, kiterjedésének meghatározásában a 
CT-nek nincs szerepe (8.179. a, b, c, d.ábra). Ha a car-
cinoma a szervhatárt túllépi, a capsulát áttöri (sta-
dium T3 és T4), akkor az alacsony, vagy mínusz den-
zitású periprostaticus zsírszövet lágyrészdenzitású 
infiltrációja révén következtethetünk a tumoros 
invázióra (ld. 8.179. a, b, c, d ábra). Az ondóhólyag-
szög kiegyenesedése, megváltozása, aszimmetria 
kialakulása, az ondóhólyag elhatárolódásának 
elmosottá válása különböző denzitásértékekkel, 
vagy a tumoros prostata szövet direkt ráterjedése 

prostata carcinoma fordul elő és ezeknek csak egé-
szen kis része mutat klinikai manifesztációt. 
Európában a prostata carcinoma a férfiak rákhalálo-
zásában a tüdő, a gyomor-bél traktus után a harma-
dik helyen áll. Várható, hogy a növekvő átlagélet-
korral a gyakorisága még tovább növekszik. A pros-
tata rosszindulatú daganatának több mint 95%-a 
adenocarcinoma, 70%-a perifériás, 20%-a az átme-
neti és 10%-a a centrális zónában keletkezik. A pros-
tatarák több anatómiai zónában is felléphet multi-
focalis jelleggel egy időben. A dysplasia vagy más 
néven „prostatic intraepithelial neoplasia” (PIn) a 
prostaticus acinusokban lévő epithelialis sejtek pra-
emalignus transzformációja és gyakran carcinoma 
közelében található. A prostata sarcoma ritka, a 
rosszindulatú prostata daganatok 0,1-0,2%-a. 
Leggyakrabban a nagyon malignus rhabdomyo-
sarcomáról van szó, fiatal korban lép fel, rossz 
prognózisú. Ezen kívül még a fibrosarcoma, a 
lymphoma, malignus schwannoma és differen-
ciálatlan tumorok fordulnak elő, amelyek nagyon 
ritkák. Az ondóhólyag primer rosszindulatú 
megbetegedései raritásnak számítanak. 

A prostata összes malignus tumoránál fontos a 
TnM szerinti stádium meghatározás, vagyis a tumor 
nagysága, kiterjedése, a nyirokcsomó érintettség és 
a távoli metasztázisok kimutatása. 

A nyirokcsomó metasztázisok az a. iliaca interna 
és externa csoportban a leggyakrabbak. A nyirok-
csomó érintettség diagnosztikus kritériuma a kép-
alkotó eljárások alkalmazásánál nem egyértelmű, 
mivel a nyirokcsomó megnagyobbodás reaktív is 
lehet (fals pozitivitás), míg tumorsejtek a normális 
nagyságú nyirokcsomókban is lehetnek (fals nega-
tív). A prostata carcinoma Flocks szerinti stádium 
beosztása a folyamat terápiás szempontból pon-
tos kiterjedést veszi figyelembe: 
·	stadium A - izolált csomó a prostatában, 
·	stadium B - egy lebeny érintettsége,
·	stadium C – a prostata capsula infiltrációja, 

annak áttörése és a szomszédos szövetek, szer-
vek, mint az ondóhólyag, periprostaticus zsírszö-
vet, m. levator ani, m.obturator externus, hólyag-
alap és rectum érintettségével,

·	stadium D – távoli metasztázisok megléte.

A prostata carcinoma feltételezésénél a PSA 
vizsgálat mellett a rectalis tapintás jön szóba, ill. a 
TRUS-hoz társuló biopsiás mintavétel és TUR szol-
gáltat biztos adatokat.

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Kiválasztásos urográfia (IVP). A natív vese felvételen 

az ábrázolódott gerincszakaszon meglévő csont-
metasztázis felismerhető (80%ban osteoblasticus, 
5%-ban osteolyticus, 10-15%-ban kevert). Előre-
haladott prostatacarcinoma indirekt jeleként aszim-
metrikusan dilatált ureter, és a húgyhólyagalap sza-
bálytalan elhatárolódása, a prostaticus urethrasza-
kasz szabálytalansága látható. Az urethrogramon az 
előrehaladott rákos folyamat diagnosztizálható, 
azonban a találati biztonság meglehetősen ala-
csony. A gerinc metasztázis felhívhatja a figyelmet 
az előrehaladott stádiumra (8.178. .ábra). Az IVP nem 
alkalmas a hypertrophia és prostata carcinoma 
elkülönítésére. 

UH-vizsgálat. A legtöbb carcinoma a perifériás 
prostata zónából indul ki és echoszegény szerke-
zetet mutat Az echogazdag tumorok nagyon ritkák. 
A carcinomák 25-39%-a a környezetével azonos 
echogenitású lehet (izoreflektív), így UH-val elnéz-
hető. Ilyenkor a másodlagos jeleket kell figyelni, 
mint amilyen a lokális aszimmetria, a perifériás zóna 
körülírt megnagyobbodása, a sebészi kapszula 
megszakadása, a húgycső, vagy corpora amylacea 
eltolódása. A tumoron belüli meszesedések echo-
gén képletek formájában látszanak. A carcinoma 
hystológiai típusa és az echoszerkezeti változás 
között nincs szoros összefüggés. A dysplasia 
UH-vizsgálattal általában nem diagnosztizálható, 
de a PIn területek a carcinoma közelében elkülönül-
hetnek. A detektálásnál fontos a transrectalis 
UH-vizsgálat, ami a prostata perifériás zónájában 

8.178. ábra. 
IVP. Előrehaladott prostata carcinoma. Tumor kompresszió 
miatt bal oldali ureter dilatáció, üregrendszeri tágulat. (nyíl) 
Generalizált osteoplasticus metastasis a gerincben és a 
medenceöv csontjaiban

8.179. ábra. 
a. MDCT natív axiális. Vesicula seminalis jobb lebenye hiperdenz, bal lebenye inhomogén, helyenként csökkent denzitású
b. MDCT kontrasztanyagos axiális felvétel. Hólyagalap infiltráció jobban megítélhető. Prostatán belüli tumor k. anyag adás 
után sem különül el
c. MDCT kontrasztanyagos sagittalis MPR. Tumoros prostata és a hólyagalap kitűnően megítélhető. Körülírtan a hólyagfal 
megvastagodott, infiltrált. Dorzál felé periprostaticus zsírinfiltráció jelei
d. MDCT kontrasztanyagos coronalis MPR. Prostata tumor periprostaticus terjedése látható (lágyrészdenzitású nyúlványok a 
hipodenz periprostaticus zsírszövetben)

A

B

C

D
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jól kimutatható a tumoros invázió, ill. a hólyagfali 
érintettség (8.182. ábra). A húgyhólyag infiltráció-
ja a T2 súlyozott SE felvételen sagittalis síkban igen 
jól ábrázolható. Ebben az esetben az alacsony jelin-
tenzitású hólyagfal megszakadása vagy megvasta-
godása révén diagnosztizálható a folyamat. Az 
ondóhólyag a T1 súlyozott felvételen közepes 
jelintenzitású, kontrasztanyag adás után a mirigyál-
lomány fali része veszi fel a kontrasztanyagot. A T2 
súlyozott felvételen jellegzetes mirigyes szerkezetű 
és igen magas jelintenzitású képletként ábrázoló-
dik, magasabb jelintenzitást mutat, mint a zsírszö-
vet. Az ondóhólyag infiltrációja a jelintenzitás csök-
kenéséhez vezet és alaki deformitás jön létre (8.183. 
ábra). A medenceöv izomzatánál és csontjainál 
kialakult abnormális jelintenzitás metastaticus érin-
tettségre utal. A prostata ritka tumorainál (pl. rhab-
domyosacroma) általában nagy térfoglalás látszik, 
amely a szervhatárt túlnövi, a környező szöveteket 
infiltrálja és már korai stádiumban nyirokcsomó 
metastasis mutatható ki. A magas feloldású rectalis, 
valamint a legújabb flexibilis tekercsek alkalmazásá-
val az MR-vizsgálat diagnosztikus értéke egyre 
jobb, s ezáltal a carcinomás esetek több mint 80%-
ban praeoperatíve a T2 stádiumig egzakt besorolás 
lehetséges, ill. a T2 T3 között korrekt különbséget 
tudunk tenni, ami pontos nyirokcsomóstátusz meg-
határozással a praeoperatív tervezést elősegíti. T2 
stádiumú daganat nyirokcsomó metastasis 
nélkül műtéti indikációt jelent. A módszer fő 
értéke abban áll, hogy az MR-vizsgálat a perifériás 
zónában fellépő carcinoma felismerésében szenzi-
tív módszer. Azonban a jelintenzitás csökkenés 
nem pathognomicus, hisztológiai diagnózis nem 
adható. További probléma, hogy a magasabb és 
inhomogén jelintenzitású benignus nodularis 
hyperplasia és az átmeneti zónában fellépő, ritka 
esetben magas jelintenzitással járó carcinoma 
nehezen különíthető el. Figyelembe kell venni azt 
is, hogy prostata biopsia után a jelintenzitás függ a 
biopsia idejétől. Javasolható, hogy a biopsia után 
legalább 6 héttel végezzük a prostata MR-vizsgálatát 
a fals diagnózis elkerülése érdekében. A kismeden-
cei nyirokcsomók megítélésénél a CT-vizsgálatnak 
és az MRI-nek is korlátai vannak. A nyirokcsomó 
szerkezetet MR-vizsgálattal sem tudjuk minden 
esetben pontosan megítélni, a normális és kóros 
nyirokcsomók közti jelintenzitásbeli különbség álta-
lában nem meggyőző. Újabban olyan speciális 
MR-kontrasztanyag alkalmazására van mód (USPIo), 
amely segít a reaktív és tumoros nyirokcsomók 
elkülönítsében.

az ondóhólyagra, valamint a medencefalra előreha-
ladott tumorstádiumot jelent. Prostata ráknál a 
kezelés tervezése szempontjából döntő jelentősé-
gű a regionális nyirokcsomó státuszának tisztázása, 
amelynél a CT nagyon fontos módszer. Az egyik és 

talán egyetlen kritériuma az érintettségnek a nyi-
rokcsomó megnagyobbodás. A nyirokcsomók álta-
lában 1 cm alatti átmérőjűek, e fölött pozitívnak 
vehetjük, de ez nem specifikus jel. Éppen ezért a 
gyanús nyirokcsomók esetén ajánlatos percutan 
finomtű biopsiát végezni. A prostata sarcoma 
általában a felfedezés időpontjában jelentősen 
nagyobb, mint a carcinoma és már a korai stádium-
ban nyirokcsomó metasztázissal és lokális invázió-
val jár. Ennek a malignomának a fennállására kell 
gondolni akkor – különösen fiatal férfiaknál –, ha a 
prostatában nagy és inhomogén térfoglalást látunk. 
A CT-vizsgálat nagy előnye, hogy segítségével a 
máj-, tüdő- és a csontvázrendszer metastasisát is ki 
tudjuk mutatni. A találati biztonság a prostata carci-
noma staging meghatározása szempontjából 
összességében 60-75%-ra tehető. Előrehaladott 
prostatitisnél pl. biopsia vagy egy adenoma resec-
tioja után felülstagingelés lehetséges. Az ondóhó-
lyag aszimmetriája nem mindig tumorinfiltrációt 
jelent és szimmetrikus ondóhólyagnál is lehet mik-
roszkopikus infiltráció. A húgyhólyag- vagy meden-
cealap infiltráció diagnosztikájában kizárólag az 
axiális szeletelés nem elégséges, a sagittalis és coro-
nalis rekonstrukciós felvételek általában kielégítő 
többletinformációt nyújtanak. A multidetektoros, 
nagyfeloldású gyors berendezések ezen a téren is 
jelentős javulást hoztak (ld. 8.179. a, b, c, d ábra). 

MR-vizsgálat. A prostata perifériás zónájának car-
cinomája a natív T1 súlyozott SE felvételen azo-
nos, vagy valamivel alacsonyabb jelintenzitást 
mutat, mint a normális szövet (8.180. a, b, c ábra), így 
ezzel a szekvenciával nem különíthető el. 
Kontrasztanyag adás után a prostatán belüli tumor 
továbbra is rosszul differenciálható az ép szövettől, 
de a térbeli kiterjedés, a szomszédos szervekhez 
való viszony jobban megítélhető (8.181. ábra). A T2 
súlyozott SE felvételeken a perifériás zóna nor-
málisan magas jelintenzitású (ld. 8.167. ábra). 
Tumoros folyamat esetén a környező magas jelin-
tenzitáshoz képest jól elkülönül az alacsony jelme-
netű daganatos terület. Ritkán a tumor magas jel-
menetet mutathat a periférián és az átmeneti zóná-
ban, ilyenkor nehéz a felismerés. Zsírelnyomásos T2 
felvételen a tumoros terület még meggyőzőbben 
ábrázolódik (ld. 8.180. a, b, c ábra). A prostata carci-
noma stádium-meghatározása MR-vizsgálattal igen 
hatékony. A periprostaticus zsírszövet normális 
esetben magas jelintenzitású mind a T1, mind a T2 
SE felvételen. Ennek a zsírszövetnek az infiltrációja 
esetén, főleg a T1 súlyozott képen, a jelintenzitás 
csökkenése révén és az irreguláris szerkezet alapján 

8.180. ábra. 
a. Coronalis T1 MRI. Tumoros prostata közepes jelmenettel 
csaknem homogén
b. Axiális T2 MRI. Perifériás zóna magas jelintenzitással elkü-
lönül. Bo-n ép viszonyok. Jo-n jelszegény tumor (nyíl)
c. Axiális T2 MRI zsírelnyomással. Bo-n magas jelmenetű ép 
perifériás zóna. Jo-n a tumoros terület alacsony jelmenetű, 
elmosott határú (nyíl)
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8.181. ábra. 
Axiális T1 MRI zsírelnyomással ka. adás után (GRE). Prostata 
tumor ráterjed a hólyagalapra és a periprostaticus zsírszö-
vetre

8.183. ábra. 
Axiális T2 MRI zsírelnyomással. A jobb oldali vesicula semina-
lis teljes egészének, b.o. medialis részének tumoros infiltráci-
ója

8.182. ábra. 
Sagittalis MR vizsg. T1 k.anyagos képen a hólyagalap invázió, 
ill. az ureter szájadék érintettség jól ábrázolódik
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szerepet. A PET-vizsgálat a prostata carcinoma 
detektálásában, a nyirokcsomó metastasis kimuta-
tásában egyre nagyobb jelentőségű.

5. Húgycső (urethra) 

Vizelési nehezítettség esetében felnőtteknél a 
benignus prostata hyperplasia mellett különböző 
más subvesicalis elfolyási akadályra is kell gondolni. 

Anatómia 

A férfi húgycső 20-25 cm hosszú, proximálisan köz-
vetlenül a sphincter internusnál fekvő rész 0,5-1 cm, 
amit pars intramuralisnak nevezünk. Ezt követi a 
pars prostatica, aminek a hossza kb. 3,5 cm. Itt 
található a colliculus seminalis a ductus ejaculatori-
us beszájadzásával és a periurethralis mirigyállo-
mánnyal. A prostaticus húgycsőszakaszt körülvevő 
izomrostok szoros funkcionális egységben vannak a 
hólyagnyakkal és együttes akaratlagos beidegzés-
sel rendelkeznek. A harántcsíkolt külső sphincter a 
continentia szempontjából fontos. A pars membra-
nacea urethrae izomgyűrűvel nincs körülvéve, 
symphysis törésnél ezért sérülékeny. Itt vannak a 
Cowper-mirigyek (glandulae bulbourethrales), 
amelynek kivezető járatai a bulbaris urethrába nyíl-
nak. A pars penilisbe szájadzanak a Littré-mirigyek. 
Az urethra külső nyílása a fossa navicularis területé-
re esik (8.184. ábra). nőknél a húgycső lényegesen 
rövidebb, ami megnehezíti a radiológiai ábrázolást, 
szemben a férfi húgycsővel. nőknél a paraurethralis 
mirigyek szintén megtalálhatók, amelyek infekció-
nál és különböző beavatkozásoknál fontos szerepet 
játszanak. 

Vizsgálati technikák 

Retrográd urethrográfia. Férfiaknál a legfonto-
sabb képalkotó vizsgálati módszer. A húgyhólyag 
kiürítése után, a kontrasztanyag beadás előtt natív 
felvétel készül a-p sugárirányból és Lauenstein 
pozícióban. Az a-p felvételnél a beteg adducalt, 
kinyújtott végtagokkal hanyatt fekszik a Bucky-
asztalon. A sugárirányt úgy választjuk meg, hogy a 
centrális sugár függőleges legyen a penisgyökre. 
Lauenstein pozícióban a combnyak ábrázolásához 
hasonlóan – féloldali fekvésben fekszik a beteg úgy, 

hogy a hátának a síkja mintegy 30 fokos szöget zár 
be az alsóvégtaggal. Ez a félig ferde pozíció auto-
matikusan jön létre, ha az egyik végtagot a térdben 
behajlítja a beteg és az ellentétes oldali lábát pedig 
kinyújtva tartja. Az alsó végtagot, amennyire csak 
lehet, kifelé kell rotálni úgy, hogy a térd és a lábszár 
érintse az asztallapot. Így lehetséges egzakt módon 
félferde sugáriránnyal az urethrát ábrázolni. A felvé-
telhez 24x30-as filmméretet használunk. A natív 
felvételen a prostata és a húgyhólyag területén 
előforduló meszesedés, ill. pozitív árnyék jól látható, 
trauma után a k.anyag kilépés ábrázolása is lehetsé-
ges. A natív felvétel után a külső húgycsőnyílást - 
antiszeptikus kezelését követően - egy speciális 
penisfogóval rögzítjük. Ezzel a rögzítővel az urethra 
szükség esetén elzárható, így k.anyag beadás 
után a felvétel időszakában a k.anyag visszafolyást 
megakadályozhatjuk. A k.anyaggal telt urethra a 
röntgennel jól kirajzolódik. Hogy a nyálkahártya 
sérülést megakadályozzuk, steril olajos emulzióval 
kell katéterezés előtt a katétert bekenni, ill. a meatus 
területét lekezelni. Distalis stenosisnál vagy meatus 
szűkületnél szintén olajos folyadékot használjunk, 
mivel a sérülésveszély ezekben az esetekben külö-
nösen kellő elővigyázatosságot igényel. A k.anyag 
adást aszeptikus viszonyok között kell végezni 50 

A férfi sterilitás diagnosztikája 

Az ejakulátum alacsony mennyisége esetén gon-
dolni kell a genitális rendszer fejlődési rendellenes-
ségeire, iatrogén sérülésekre, az ondóhólyag chro-
nicus gyulladására. Gyakori az ondóhólyag aplasiá-
ja, hypoplasiája, atrophiája. Ebből a szempontból 
fontos az ondóhólyag volumen pontos meghatáro-
zása (ld. 8.165., 8.168., 8.179. a ábra). nagy ondóhó-
lyag obstructiora, vagy más kiürülési zavarra utal. 
Az ejakulátum mennyiségének csökkenését neuro-
gén okokra is visszavezethetjük, így pl. diabeteses 
neuropathiára. A d. ejaculatorius stenosisa, az utri-
culus prostaticus, az ondóvezeték és ondóhólyag, 
valamint a Wolf-csatorna cystája a sterilitás további 
okaként szerepelhet. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. Az 
IVP, CT-, MR-vizsgálata nem játszik szerepet a diag-
nosztikában. 

UH-vizsgálat. A transcutan 2D UH-vizsgálat a 
durvább fejlődési rendellenességeket, az ondóhó-
lyagban a cystosus térfoglalásokat felismeri. A fino-
mabb strukturális analízishez és volumen meghatá-
rozáshoz a TRUS alkalmas. A d. ejaculatorius obst-
ructioja csak akkor látható, ha a ductus cysticusan 
tágult, ami általában az ondóhólyag dilatációjával 
jár együtt. Az utriculus cysta ritkán a d. ejaculatori-
ust komprimálja, echomentes térfoglalásként ábrá-
zolódik a középvonalban a húgycső mögött. A 
Müller- és a Wolf-cysta közötti elkülönítés csak 
UH-vezérelt punctio segítségével lehetséges. A 
Wolf-cysta spermát tartalmaz. 

Vesiculográfia. Az ondóvezeték stenosisának a 
helyét és kiterjedését jól mutatja. A scrotalis terüle-
ten az obstructio lokalizációjánál tévedés lehetősé-
ge áll fenn. Direkt transrectális UH-val vezérelt 
ondóhólyag punkció alternatív technikaként szere-
pel. A módszer diagnosztikai értéke alacsony.

Képalkotó eljárások összefoglaló 
értékelése 

Az ondóhólyag vagy prostata pathológiai elválto-
zásainak fennállásánál a digitális képalkotó módsze-
rek előtt fontos információt adnak: a vizelet mikro-
szkópos vizsgálata, gyulladásnál a prostata masz-
százs, prostata carcinoma feltételezésénél PSA 
meghatározás. A definitív diagnózist biopsiával 
érhetjük el. A prostata és az ondóvezeték fejlődési 
rendellenességénél az első képalkotó eljárás a 2D 
UH-vizsgálat. Az uropoeticus rendszer áttekintése 

után indokolt esetben a TRUS jön szóba. Ezekkel az 
UH módszerekkel az ondóhólyag aplasiaja, az ondó-
hólyag, a prostata cystái, a vese fejlődési variációi 
egyértelműen megítélhetők. Ezt követően – a fel-
tételezett diagnózis megerősítésére - a különböző 
síkokban készített MR-vizsgálat adhat kiegészítő 
információkat. Komplex fejlődési rendellenességek 
gyanújánál első eljárásként is alkalmazható modali-
tás. A prostata és az ondóhólyag gyulladásos 
elváltozásainak diagnosztikájában, ha egyáltalán 
a képalkotó eljárásokra szükség van, mindenekelőtt 
a TRUS játszik fontos szerepet, de az echoelváltozá-
sok nem mindig specifikusak. Abscessusnál TRUS 
vezérelt punkció, ehhez csatlakozó drenázs és anti-
biotikum adás javasolt. A periprostaticus tér meg-
ítéléséhez a CT- és MR-vizsgálat ajánlható. A prosta-
ta megbetegedés általános diagnosztikájában, de 
különösen a benignus nodularis hyperplasia 
(prostata adenoma) kimutatásában a TRUS magas 
szenzitivitású, azonban alacsony specificitású. Ezért 
a TRUS vezérelt biopsia vezet definitív diagnózis-
hoz. A benignus nodularis hyperplasia által okozott 
komplikációk, mint pl. a pangásos vesék, hydro-
nephrosis tisztázásához a transabdominalis 
UH-vizsgálat használatos. A prostata carcinoma 
felfedezésében a CT a TRUS-hoz és MRI-hez képest 
alárendelt szerepet játszik. A két utóbbi módszer 
egymást kiegészíti. Az MR spektroszkópia a tumor 
detektálás ígéretes módszere lehet. A TRUS hátrá-
nya, hogy a vizsgáló tapasztalatától nagyban függ 
az eredmény, továbbá pontos staging nem adható 
a kis látószög okozta hátrány miatt, így általában 
MR-vizsgálattal kell kiegészíteni. A rectalis nagy 
feloldású felületi tekercsek és a legújabb flexibilis 
tekercsek alkalmazásával a tumor pontos kimutatá-
sa és lokalizációja, kiterjedésének meghatározása 
lehetséges. A prostata carcinoma kiterjedésének 
meghatározásánál fontos szempont, hogy capsulán 
belül vagy kívül helyezkedik-e el a daganat, és hogy 
az utóbbi esetben a szomszédos szervek érintet-
tek-e. Ennek megítélésére a választandó eljárás az 
MR-vizsgálat. A regionális nyirokcsomók 
MR-vizsgálattal azonosan vagy jobban megítélhe-
tők, mint a CT-vel. A nyirokcsomó tumoros érintett-
ségének meghatározása – normális nagyságú nyi-
rokcsomók esetén – UH-val és CT-vel vezérelt perc-
utan biopsiával sikerülhet. A vesiculográfiának a 
sterilitás diagnosztikájában van jelentősége, első-
sorban az ondóvezeték átjárhatóságának megítélé-
se szempontjából. A gyakorlatban azonban inkább 
a TRUS használatos. Az egésztest scintigráfia (SPECT) 
a csontmetasztázis kimutatásában játszik fontos 

8.184. ábra. 
Férfi húgycső anatómia, sematikus ábra



Vizeletkiválasztó és elvezető rendszer radiológiai vizsgálata    395394    Vizeletkiválasztó és elvezető rendszer radiológiai vizsgálata

keztében mindkét nemnél másodlagosan alakul-
hatnak ki. Veleszületett diverticulum felnőtteknél 
nagyon ritka. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Urethrográfia. A diverticulum ovális vagy kerek 
zsákszerű képlet, amely a húgycső lumenével szé-
les vagy egészen keskeny járattal kommunikál. A 
natív felvételen a diverticulumban lévő kő kimu-
tatható. 

A retrográd ábrázolás a legjobb vizsgálómód-
szer (ld. 8.185. ábra). A húgycső anterográd vizs-
gálata alkalmas diverticulum által okozott obstruc-
tio kimutatására. nagyon nehéz a veleszületett és 
szerzett diverticulum elkülönítése. A veleszületett 
diverticulum ritka és a teljes urethra lefutás terüle-
tén megfigyelhető. A prostaticus húgycsőszakasz-
ban fellépő lokalizációnál utriculus cysta kizárása 
szükséges endoscopos módszerrel. Felnőttkori 
diverticulum gyakran gyulladás következtében lép 
fel és legtöbbször véletlenszerű diagnosztikai lelet. 
Tályogosodásnál – a kiterjedés mértékétől függően 
– retrográd urethrográfiával mutatható ki a fistula. 
Diverticulumszerű kiboltosulások sérülés vagy lezaj-
lott operáció következtében jöhetnek létre. 
Férfiaknál prostatectomia után típusos lokalizációjú 
urethratágulat, strictura-operáció után kitágult 
urethra figyelhető meg a műtét helyén. Típusos 
diagnosztikus jel a retrográd urethrogramon a mic-
tio után perzisztáló kontrasztanyag tócsa. nagyon 
szűk diverticulumnyak esetén a diverticulum elnéz-
hető, ami főleg nőknél fordul elő. Elhúzódó recidi-
váló urethrocystitis felhívhatja a figyelmet erre az 
elváltozásra. nőknél a diverticulum kimutatásában 
a transvaginalis UH-vizsgálat ígéretes módszer, ha a 
diverticulum folyadékkal telt. 

Gyulladások és következményeik. A húgycső 
acut gyulladásánál a retrográd urethrográfia kont-
raindikált. A klinikai tünetek normalizálása után 
lehet a vizsgálat kivitelezésére gondolni. Korábban 
az acut gonorrhoeás infectio volt a húgycső gyulla-
dás leggyakoribb oka. Manapság olyan kórokozók 
okozta gyulladásról van szó, mint chlamydia, 
mycoplasma vagy a bélflóra különböző baktériu-
mai. Chronicus gyulladások különböző okokra 
vezethetők vissza. Prediszponáló tényező a strictura 
vagy más vizeletelfolyási akadály, trauma vagy iat-
rogén intervenció. A radiológiai diagnosztika fel-
adata a predisponáló faktorok bizonyítása vagy 
kizárása, a gyulladásos folyamat követése és doku-
mentálása. A manapság egyre ritkább prostata 
tuberculosis mellett a húgycső strictura kimutatása 
a legfontosabb. A gyulladás következtében kialaku-

ló másodlagos stricturákat el kell különíteni a vele-
született szűkületektől, amelyek gyakran a meatus 
területére lokalizálódnak. A másodlagos felnőtt-
kori szerzett szűkületek a húgycső falának mély-
re terjedő gyulladása következtében alakulnak ki a 
corpus spongiosum urethrae érintettségével, nem 
specifikus zsugorodásával. Patofiziológiailag a 
különböző paraurethralis mirigyek részvétele a 
gyulladásos stricturák kialakulása szempontjából 
különleges jelentőségű. Elfolyási nehezítettségnél 
ezen mirigyek secretum retentioja által komplikáci-
óként abscessus léphet fel diverticulum képében, 
amelyhez később fistula társulhat. A húgycső stric-
turája a detrusor izomzat és a musculus sphincter 
internus hypertrophiája által a hólyag kimenetnél is 
létrejöhet, mégpedig a hólyag és a prostaticus 
húgycsőszakasz átmenetnél. Ezek a heges, gyulla-
dásos elváltozások a húgyhólyagnyak stricturáját, ill. 
a húgyhólyagnyak sclerosisát eredményezhetik. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Urethrográfia. A gyulladás a periurethrális mirigyek-
be való refluxhoz vezethet, s mind a Cowper-, mind 
a Morgagni mirigyek a pars pendulans területén 
érintettek lehetnek. Kaliberingadozás a húgycsőn 
lezajlott gyulladás jele. A prostaticus kivezető jára-
toknak, az ondóhólyagnak a feltelődése retrograd 
vizsgálatnál gyulladásos irritáció vagy már lezajlott 
gyulladás jele lehet, míg a gyermekeknél mint vari-
áció figyelhető meg. Anterográd vizsgálatnál a peri-
urethralis mirigyek festődése subvesicalis elfolyási 
nehezítettségre utal. Urogenitalis tuberculosis-
nál a prostata érintettség minden esetben másod-
lagos és mint descendáló fertőzés a felső húgyútak-
ból származik. nagyon ritkán haematogén úton a 
pulmonalis primer komplexusból is kialakulhat. 
Kezdetben a prostaticus urethraszakasz kitágulása 
léphet fel. Későbbiekben abscedálódás, caverna 
kialakulása karakterisztikus. Gyakran már az áttekin-
tő felvételen meszesedések láthatók a prostatában. 
Retrográd urethrográfiánál a hólyag zsugorodása 
és gyulladás utáni egy, vagy kétoldali ureterorenalis 
reflux mutatható ki. Rendszerint adnexitis, prostata 
és mellékhere érintettség figyelhető meg, közben a 
húgycső ép maradhat. A stricturák - mint hosszúkás 
szűkületek - lehetnek többszörösek, gyöngyfüzér-
szerűek a penilis húgycsőszakaszon (8.186. ábra). 
Gyakran a proximálisan vagy distalisan elhelyezke-
dő nagyfokú szűkületek prae- ill. poststenoticus 
dilatációt mutatnak, amelyek az angterográd ábrá-
zolásnál nagyon jól láthatók. A gonorrhoeás stric-
turák általában bulbaris lokalizációjúak és a súlyos 
periurethralis gyulladás a húgycsőlumen nagyfokú 

ml k.anyag beadásával. A folyamatos befecskende-
zés alatt készülnek a felvételek az előbb említett 
pozíciókban. A húgyhólyag-nyak megítélhetősége 
átvilágítással előnyösebb. A kontrasztanyag beadá-
sát infúziós módszerrel is végezhetjük, mely sokkal 
kíméletesebb. Amikor a kontrasztanyag telődés a 
húgyhólyagban már feszüléshez vezet, akkor készít-
jük a felvételt. A retrográd urethrográfia megítélésé-
nél fontos szempont a húgycső belső kontúrjának 
simasága és azonos tágassága egészen a medence-
alapig és a külső záróizomig. A bulbaris terület kis-
fokú tágult lument mutat. A pars membranacea a 
külső záróizom és a medence alapzat kontrakciós 
állapota miatt egyes esetekben különböző nagysá-
gú, cirkuláris szűkület benyomását kelti (8.185. ábra). 
A pars prostatica megnyúlása, elvékonyodása 
benignus prostata hyperplasia fennállására utalhat. 
Retrográd ábrázolásnál - a fiziológiás viszonyokhoz 
képest megnövekedett nyomás miatt - kontraszt-
anyag reflux jöhet létre és ilyenkor a Cowper miri-
gyek, ritkán a dülmirigy járatai kirajzolódnak. 
Felnőtteknél a retrográd urethrográfia a subvesica-
lis obstructio diagnosztikájában alkalmazandó 
módszer. Kontrasztanyag adásánál a bekerülő leve-
gőbuborék tumort, condylomát, vagy idegentestet 
utánozhat. Ha injekció alatt a külső záróizom nem 
relaxál, a prostaticus húgycső és a húgyhólyagnyak 
elégtelenül ábrázolódik, ezáltal a megítélés lehetet-
len. A húgycsőnek körkörös gyűrűszerű szűkületét 
okozhatja a sphincter, amely strictura gyanúját kelt-
heti, de ez általában a lokalizáció alapján felismer-
hető. A bulbaris húgycső optimális projekcióját 
Lauenstein pozícióban érhetjük el. A fiziológiás 
anterográd ábrázolás funcionális szempontból 
kedvezőbb leképzést nyújt a hólyagnyak és a proxi-
mális húgycső vonatkozásában, a pars pendularis 

azonban kevésbé jól ábrázolódik. Éppen ezért a tel-
jes urethra szakasz pontos ábrázolásához alkalman-
ként mind az anterográd, mind a retrográd ureth-
rográfia elvégzése szükséges lehet, s ezáltal a teljes 
húgycsőszakasz megbízható leképzése sikerül. A 
congenitalis elváltozások kimutatásához (mint pl. a 
húgycső billentyű) az anterográd felvételi technika 
nélkülözhetetlen. 

Mictios cystourethrográfia. Egyes esetekben 
kiegészítő anterográd húgycső vizsgálatra is sor 
kerül a mictios cysto-urethrográfia keretében. A 
húgyhólyag – katéteren keresztül – kiürítésre kerül, 
majd kontrasztanyaggal feltöltjük. A refluxdiag-
nosztikában a telődés frakcionáltan is történhet, 
majd nyugalmi helyzetben és intravesicalis nyo-
másnál is figyeljük a viszonyokat. A beteg ilyenkor is 
Lauenstein pozícióban van ugyanúgy, mint retrog-
rád töltésnél. A dokumentáció röntgenfelvétellel 
történik, mictio végfázisában szükséges a felvétel. 
Az anterográd ábrázolás a húgyhólyag jobb funk-
cionális megítélését teszi lehetővé, mint a retrográd 
technika, s különösen a gyerekurológiai kivizsgálás-
ban van jelentősége. 

UH-vizsgálat. Újabban a hagyományos radioló-
giai eljárások alternatívájának tartják a húgycső 
UH-vizsgálatát. 

Az UH-vizsgálat során a húgycsövet fiziológiás 
konyhasóoldattal kell feltölteni. A mictio alatti vizs-
gálat technikailag kivitelezhető. 7.5 MHz-es transz-
ducert kell alkalmazni, általában előtéttel. nem 
elhanyagolható szempont, hogy a röntgenvizsgá-
lattal szemben olcsóbb, mivel kontrasztanyagot 
nem kell alkalmazni. A módszert rutinszerűen még 
nem vezették be. 

Húgycső kóros elváltozásai 

Fejlődési rendellenességek. Sokfajta húgycső 
fejlődési rendellenesség van, amelyek már általá-
ban a klinikai vizsgálatoknál felismerhetők. 
Húgycsőszájadék anomália a hypospadiasis, 
epispadiasis (urethra nyílás rendellenes helyen 
van). Vannak olyan fejlődési rendellenességek, ame-
lyek késői manifesztációjuak. Ilyen a húgycső-di-
verticulum (ld. 8.185. ábra), amely recidíváló gyulla-
dáshoz vezet, a vizeletelfolyás nehezítettségénél 
gyakran a hólyag is érintett. Férfiaknál a húgycső-
ben diverticulumok trauma vagy iatrogén sérülés 
következtében is felléphetnek. Diverticulumok 
gyulladás vagy paraurethrális abscedálódás követ-

8.185. ábra. 
Retrográd urethrogram. Lauenstein és a-p irányból. 1 pars 
prostatica, 2 pars membranacea, 3 pars bulbosa, 4 pars pen-
dulans. Diverticulumszerű kiboltosulás a bulbaris húgycső 
szakaszon
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Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Urethrográfia és UH-vizsgálat. A natív húgycsőfel-
vétel az anamnézis után következhet. Árnyékot 
nem adó idegentestek kontrasztanyag befecsken-
dezéssel, retrográd ábrázolással mutathatók ki. 
Tisztázatlan esetben első vizsgálatként az ultra-
hangvizsgálat alkalmazandó. Az endoscopia rizi-
kóval járó eljárás (perforáció veszély). A szenzitivitás 
és specificitás natív felvételnél pozitív árnyék esetén 
95% feletti, negatív idegentest árnyéknál ered-
ménytelen. A retrográd vizsgálatnál vigyázni kell az 
urethrospongiosus reflux veszélyére a nyálkahártya 
sérülés miatt. 

Fistulák. Általában abscedáló gyulladásos folya-
mat vagy a proximális húgycső, medencefenék tra-

umája következtében alakul ki. Korábban a specifi-
kus infectio következményeként vagy a gonorrho-
ea esetén lépett fel. Ezek az okok manapság ritkák. 
Legtöbbször urethralis elfolyási akadály (strictura) 
talaján kialakult nem specifikus bacterialis urethritis 
következtében secunder periurethralis abscedáló-
dás jön létre. Kiterjedt fistulaképződés léphet fel 
diabetes mellitusnál. Trauma (8.191. ábra) vagy katé-
terezés kapcsán fellépő iatrogén sérülés (8.192. 
ábra), tartós katéteres kezelés, endoszkópia vagy 

szűkületét okozza. Korán és gyakran másodlagos 
fistulaképződés alakulhat ki. 

A húgyhólyagnyak stenosis diagnózisa meg-
lehetősen nehéz. Típusos jel a „jet” fenomen, ami a 
húgycső stenotisalt szakaszánál a hólyagba való 
kontrasztanyag áramlás (fröccsenés) útján jön létre 
(8.187. ábra). A retrográd ábrázolás szenzitivitása a 
strictura kimutatásánál meglehetősen magas, a 
95%-ot meghaladja. A mictios cystourethrográfia a 
húgyhólyagnyak és a hátulsó húgycsőszakasz ábrá-
zolásához, a penilis szakasz stricturája kimutatásá-
hoz sokszor elégtelen. A specificitás a strictura 
kimutatás szempontjából 90% fölötti. Az etiológiai, 
pathogenetikai besorolás szempontjából a képal-
kotó eljárásoknak nincs jelentősége. A másodlagos 
gyulladás utáni vagy posttraumás diverticulumok 
elkülönítése a veleszületett formáktól problemati-
kus, sok esetben nem sikerül. A húgyhólyagnyak 
strikturákat a funkcionális elváltozásoktól el kell 
különíteni. A differenciáldiagnosztikában az anam-
nézis mellett a neurológiai tünetek, ill. az urodina-
mias vizsgálat segíthet. A neuropathias hólyag álta-
lában típusos radiológiai elváltozással jár. 

UH-vizsgálat. A húgycső nem ábrázolható, ha 
nem töltjük fel fiziológiás konyhasóoldattal. A folya-
dékfeltöltés után a húgycső fala nagyon jól meg-
ítélhető (8.188. ábra). A stricturák a kontúr szabályta-
lanság révén ismerhetők fel, a nagyfokú szűkületek 
kaliberingadozást mutatnak jelentős lumen beszű-
külésekkel (8.189. a, b ábra). A módszer egyik fontos 
előnye a húgycső viszonyainak dinamikus megítél-
hetősége. Egyértelmű jó eredmény a bulbaris és a 
penilis húgycsőszakasz területén érhető el. Itt jól 
megfigyelhető a corpus spongiosum. A distalis 
húgycsőszakasznál metodikai nehézségek vannak. 
A prostaticus húgycsőszakasz 7,5 MHz-es fejjel az 
elégtelen mélységi behatolás miatt többnyire nem 
ábrázolható, 3D technikával ez a terület is jobban 
megítélhető (8.190. ábra). Sajnos az UH-vizsgálatot 
mindezideig csak kevés centrumban alkalmazzák, 
mivel nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal, 
pedig helyesen kivitelezett vizsgálat és jó technikai 
lehetőségek mellett a szenzitivitás és specificitás a 
retrograd urethrográfiával azonos. 

Idegentest. A húgycsőben lévő idegentest álta-
lában saját magán végzett erotikus manipuláció 
következménye. Gyakran perforáció lép fel acut kli-
nikai tünetek kíséretében. A vérzéstől a septicus 
komplikációig számos szövődmény fordulhat elő. A 
húgycső sérüléseinek a legtöbbje a bulbaris terüle-
ten van, stricturához és fistula képződéshez vezet-
het. 

8.186. ábra. 
Urethrográfia. Prostata tuberculosis. Urethrán többszörös 
szűkület. Prostata mirigyállományban diszkrét reflux

8.187. ábra. 
Retrográd urethrogram. Többszörös urethraszűkületek és 
tágulatok a penilis húgycső szakaszon. Hólyagnyak jelentős 
szűkülete jet fenoménnal

8.188. ábra. 
Urethra 2D UH képe. Szabályos viszonyok

8.189. ábra. 
a. 2D UH az urethráról. Jól elhatárolódó nagyfokú strictura 
(nyíl)
b. Retrográd uretrhrográfia. nagyfokú urethra beszűkülés a 
bulbaris szakaszon

A

B

8.190. ábra. 
Urethra 3D UH képe. Urethra orificium közeli részében echo-
gén képlet kőre utal

8.191. ábra. 
Mictios cystourethrográfia. Széles fistulatelődés a prostati-
cus húgycső felől (trauma után)
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xok is létrejöhetnek, ez azonban radiológiailag 
nem, vagy nehezen kimutatható. A prostata tran-
surethralis resectioja után a prostaticus húgycső 
kitágul és a hólyag felől kiszélesedett átmenet lát-
szik (8.193. ábra). A húgyhólyagnyak másodlagos 
elváltozása szintén megfigyelhető. A hólyagból a 
prosztatikus húgycsőbe való átmenet resectio után 
általában tágulatot mutat, azonban a hegesedések 
miatt később stricturák alakulhatnak ki másodlagos 
komplikációként kőképződéssel. Ezek az elváltozá-
sok az anterográd vizsgálatnál jól ábrázolhatók. A 
retrográd urethrogram típusos esetben „jet” feno-
ment mutat az áramlási felgyorsulás miatt. Hasonló 
képet látunk radikális prostatectomia utáni anasto-
mosis stricturánál, aminél diagnosztikai szempont-
ból fontos a megfelelő anamnézis mellett a prosta-
ticus húgycső hiánya, a pars membranacea ábrázol-
hatósága, m. sphincter externusnak a hólyagnyak 
közvetlen közelében való elhelyezkedése. Azokban 
az esetekben, amikor belgyógyászati, anesztezioló-
giai szempontból a prostata resectio nem lehetsé-
ges, a subvesicalis obstructiot implantátum behe-
lyezésével oldják meg (stent). Ez az áttekintő natív 
felvételen típusos képet mutat. A kontrollvizsgálat a 
korrekt pozíció megállapításához szükséges. 
Anterográd urethrográfia mictioval a stent vezetése 
vonatkozásában ad információt. Vigyázni kell arra, 
hogy a katéter bevezetése kapcsán a spirált nehogy 

kimozdítsuk a helyéről. A iatrogén és a gyulladást 
követő diverticulumok és stricturák elkülönítése 
nem lehetséges. Friss sérülésnél s kiterjedt extrava-
sationál a megítélés csak az anamnézis és a klini-
kum figyelembe vételével történhet, mivel a húgy-
csősérülésnél a kontrasztanyag a diaphragma uro-
genitale magasságában mindkét irányban kiléphet. 
Az anterográd vizsgálat ebben az esetben nem ad 
információt, mivel mictio gyakran nem lehetséges, 
az ezzel járó vizelet, ill. kontrasztanyanyag extrava-
satio nem kívánatos. Régebbi sérülések posttrau-
más fistula kifejlődésével ismerhetők fel. A húgy-
csősérülés kapcsán fellépő nyálkahártya elváltozás-
nál a strictura különböző hosszúságban és kiterje-
désben alakul ki. A traumás eredetű stricturák a 
gyulladásos eredetűekkel szemben általában 
nagyon rövid kiterjedésűek. 

Képalkotó eljárások értéke 
(összefoglalás) 

A fejlődési rendellenességek diagnózisánál az 
anterográd és retrográd urethrográfia azonos érté-
kű és egymást gyakran kiegészítő információkat 
nyújt. A mictionál észlelhető morfológiai elváltozá-
sok funkcionális értéke általában csak a mictios cys-
tourethrográfia kapcsán ítélhető meg. Az 
UH-vizsgálat a húgycső diverticulumok kimutatá-
sánál játszik szerepet, amelyeknél a mictio után 
folyadéktartalom marad vissza és ez detektálható. 
nőknél a transvaginalis szonográfia előnyösebb 
lehet a 2D suprapubicus UH-nál. A húgycső stric-
turák diagnosztikájánál, amelyeknek leggyakoribb 
oka a gyulladásos elváltozás, a retrográd urethrog-
ráfia endoscopiával a gold standard. Elsősorban a 
gyulladás követésében, a lezajlás észlelésében van 
szerepe. A húgycső és a hólyag acut gyulladása 
relatív kontraindikációt jelent e módszerek számára. 
Stricturáknál radiológiai ábrázolás nélkül nincs pon-
tos dokumentációs lehetőség a strictura hosszára, 
kaliberére és lokalizációjára vonatkozóan. Manapság 
az UH-vizsgálat is alkalmazható ennek a kérdéskör-
nek a megválaszolásánál, tapasztalt, kellő jártasság-
gal rendelkező vizsgáló nagyon fontos információ-
kat adhat. Az etiológiára vonatkozóan azonban a 
radiológiai módszerek információt nem szolgáltat-
nak. Idegentestek zömében sugárfogók, ezeket a 
natív felvételen kimutathatjuk. További vizsgálati 
lehetőség a retrográd vagy anterográd urethrográ-
fia, de ezek általában nem indokoltak. Az ultrahang-
vizsgálat szintén hasznos lehet és alkalmazásának 

húgycső operáció (urethrotomia, hypospadiasis 
korrektura, strictura operáció) az okozója. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Urethrográfia. A fistula bél vagy a bőrfelület felé való 
képződése gyakran kiterjedt szabálytalan járatrend-
szer, amely egy vagy két nyílással indul a húgycső-
ből a distalisan kialakult nyílás felé. A distalisan 
fekvő strictura a fistula járatrendszerbe refluxot 
okoz. Esetenként a járatok az anterográd ábrázolás-
nál jobban kimutathatók, mint a retrográd ureth-
rográfiánál. A rectummal való összeköttetés férfiak-
nál legtöbbször baleset, vagy iatrogén trauma 
következménye, a húgycső hátsó falának sérülése 
miatt alakul ki. Periurethralis vagy prostaticus abs-
cessus, valamint gyulladásos bélbetegségek (colitis 
ulcerosa, morbus Crohn) szintén fistula kialakulásá-
hoz vezethet. nőknél a fistulák elsősorban a húgy-
cső és a vagina között jönnek létre. A lehetséges 
okok közül kiemelendő a periurethralis abscessus 
(húgycső diverticulumnál léphet fel), vaginalis 
műtétek, beavatkozások, besugárzás. A fistula jára-
tok kialakulhatnak komplex módon a húgycső, 
húgyhólyag, vagina és rectum között is. Kimutatásuk 
urethrográfiával jobb, mint a bél felöl. A diagnózis 
biztosabbá tehető a endoszkópiával, a fistulának 
indigokarminnal való megfestésével. A fistula ábrá-
zolása nagyon rövid fistulajáratnál nehéz. nőknél 
ajánlatos az oldalirányú felvétel, mellyel jobb ábrá-
zolást érhetünk el. 

Traumás sérülések. Férfiaknál a kismedence 
acut sérüléseinél húgycső érintettség gyanújakor 
urológiai szempontból a legkézenfekvőbb vizsgála-

ti módszer a retrográd urethrográfia (ld. 8.192. ábra), 
haematuriánál az UH-vizsgálatot követő diagnoszti-
kai eljárás. A ma is gyakran elvégzett IVP másodla-
gos jelentőségű, mivel a hólyagperforáció valódi 
viszonyait az alacsony intravesicalis nyomás és a 
gyakori rossz kiválasztás következtében nem tisz-
tázza. 

Medencecsont töréseknél a hólyag és az urethra 
kísérő sérülésének az incidenciája kb. 15%. A sérülé-
sek túlnyomórészt a bulbaris és membranosus 
húgycsőszakaszon lépnek fel. Bulbáris lézió gyakran 
fordul elő a symphysisre ható tompa trauma miatt 
húgycsőzúzódásként. A prostaticus húgycsősérülés 
leggyakrabban a medencecsontok fracturája kap-
csán lép fel. Kísérő sérülésként léphet fel a hólyag 
vagy a hólyagnyak rupturája. Ritkán sérül a penilis 
húgycső, ezeknél többnyire a penis direkt traumájá-
ról vagy lövési sérülésről van szó. Erectio alatti 
penisfractura a tunica albuginea berepedésével, 
vagy komplett húgycső leszakadással járhat. 

A traumák okozta sérülések mellett típusos iat-
rogén léziók is előfordulnak, mint a húgycső perfo-
ráció katéterezésnél, endoscopos beavatkozásnál, 
de a nyálkahártya lézióktól a komplett húgycső 
beszakadásig minden változat kialakulhat (ld. 8.192. 
ábra). 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Urethrográfia, UH- és CT-vizsgálat. Az anamnesztikus 
és az általános klinikai adatok fontosak. A húgycső 
sérülése a medencealap fölött retroperitonealis kis-
medencei haematomával jár, a külső genitáliák és a 
belek alig mutatnak eltérést. A haematoma felter-
jedhet a musc. iliopsoas mentén, ill. a comb irányá-
ba. 

A diaphragma urogenitale alatti sérüléseknél a 
genitáliákra és a béltraktusra terjedő haematoma 
léphet fel. Az UH- és CT-vizsgálat a haematoma 
kiterjedésének megítélésében játszhat fontos sze-
repet. A retrográd urethrográfiával a ruptura helye 
és a sérülés kiterjedése a k.anyag kilépés alapján 
egyértelműen lokalizálható. Postoperatíve a persis-
taló fistulák mellett recidiváló stricturák és diverti-
culum képződhet, amelyeknek pathogenesise csak 
az anamnézis figyelembe vételével határozható 
meg. 

Posztterápiás állapot. A iatrogén léziók álta-
lában típusos lokalizációjúak, a pars bulbosa terüle-
tén találhatók és a húgycső lumene mentén futnak 
le. A corpus spongiosum urethrae sérülése gyakran 
kiterjedt urethro-cavernosus refluxhoz vezet vize-
letcsorgással, amely radiológiailag ábrázolható. 
Felületes nyálkahártya sérülések esetén vénás reflu-

8.192. ábra. 
Retrográd urethrogram. Bulbaris húgycső lézió k.anyag ext-
ravazációval. Gyulladás jeleként a Littré-mirigyek festenyző-
dése a penilis húgycső szakasz szűkületével (nyil). Katé-
terezés utáni állapot

8.193. ábra. 
Prostatectomia után a prostata helyén k.anyag extravazá-
tum
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Vizsgálati technika 

Autofotográfia. A congenitalis és veleszületett devi-
ációknál a betegekről autofotográfia készülhet 
polaroid kamerával. A beteg számára nem jár sugár-
terheléssel. Segítségével az induratio penis plastica 
kimutatható. 

Röntgendiagnosztika. A penis hagyományos 
röntgenfelvétele lágyrésztechnikával történik, két-
irányú ábrázolás szükséges. Az a-p felvételnél a 
beteg hanyattfekvő helyzetben van, a penist az 
alsó oldalával kazettára fektetik a két comb között. 
Az oldalirányú felvételnél a penist 90o-ban laterál 
felé kell helyezni. A felvételeket általában 30-35 kV 
és 80-100 mAs értékkel készítjük fóliamentes filmre. 
Ajánlatos, hogy az emlővizsgáló berendezéssel 
végezzük a vizsgálatot, így a kis denzitáskülönbsé-
geket a lágyrészben ábrázolni tudjuk, a diszkrét 
meszesedéseket is ki tudjuk mutatni. 

Cavernosográfia. Steril körülmények között a 
corpus cavernosum punctioját ill. kanülálását 
végezzük a sulcus coronariustól proximálisan. 
30-50ml nem ionos röntgenkontrasztanyag- infuzió 
beadása után 1-2 perccel mindkét corpora caverno-
sa ábrázolódik. Az áttekintő cavernosográfia a-p 
projekcióban készül. A dinamikus farmako-caverno-
sográfiánál az erectilis diszfunkciók tisztázásához – 
az áttekintő cavernosográfiát követően – vasoaktív 
szer injekciója (pl. 50mg Papaverin) történik a kanü-
lön keresztül. A farmakon injekció beadása után 10 
perccel a kanülön keresztül fiziológiás konyhasóol-
dat infuzió beadása következik infuzióspumpa 
segítségével. A kezdeti infuzió sebesség 50ml/min., 
majd a befolyási sebesség fokozatosan emelkedik a 
mesterséges erekció eléréséig. Az erekció elérése 
után az erekciós állapot fennmaradásához szüksé-
ges beáramlási ráta meghatározható. Ez megfelel 
az ebben az időben meglévő vénás drenázs nagy-
ságának, a vénás elfolyás foka quantitative megha-
tározható (normálisan 50ml/min.). Közben a-p és 
oldalirányú felvétel készül a mesterséges erekciós 
állapotban (8.196. a, b ábra). Ez a vizsgálat segít a 
cavernosus insufficientia megítélésében. Az egy-
idejű cavernosometriánál az ellenoldali corpus 
cavernosumba is kanül behelyezése szükséges és a 
két oldalon meglévő nyomásmérések alapján, a 
nyomásesés mérése révén juthatunk információ-
hoz. Az áttekintő cavernosográfián mindkét corpus 
cavernosum az a-p felvételen azonos kiterjedésű. A 
penis test mesterséges erekció nélkül normális 
morfológiát mutat, a két szimmetrikus oldal sep-
tummal elválasztott és a corpus cavernosum által 
határolt tunica albuginea jól ábrázolódik. A penis 
test élesen elhatárolt. Gyakran láthatunk számos 
drenáló vénát, aminek pathológiai jelentősége 
nincs. A komplikációk közül kiemelendő a subcutan 
haematoma, a corpus spongiosum hibás punctiója, 
a húgycső punctiója, aminek általában nincs követ-
kezménye, a punctiót követő infectio (cavernitis, 

nincs kontraindikációja. A fistula ábrázolásához 
mind a retrográd, mind az anterográd vizsgálat 
szóba jöhet. Az anterográd urethrográfia előnyös, a 
fistula járatrendszer a fiziológiás áramlási irányok 
szerint kitelődik és így a viszonyok, különösen a 
mictio alatt jól megítélhetők. Kiterjedt járatrend-
szernél a fistula járatok a retrográd technikánál még 
jobban kirajzolódhatnak. Az UH-vizsgálat ennél a 
betegségnél nem játszik szerepet. A traumás lézi-
óknál a retrográd ábrázolás a választandó módszer. 
A medence friss sérüléseinél és egyidejűleg fellépő 
haematuriánál ezt a vizsgálatot sürgősen el kell 
végezni, míg más vizsgálati módszerek ebben a 
tekintetben másodlagos jelentőségűek. Friss 
medencesérülésnél a mictios cystourethrográfia 
nem jön szóba, ezzel szemben a késői stádium 
megítélésében – mindenekelőtt a prostaticus 
húgycső sérüléseinél – nagyon értékes. A húgycső 
UH-vizsgálat jelenleg még széles körben nem ter-
jedt el. A posztterápiás állapotok morfológiai 
megítélésénél a retrográd urethrográfia nagyon 
fontos szerepet játszik. Az ilyen morfológiai elválto-
zások urodinamiás következményeinek funkcionális 
tisztázásához az anterográd mictios cystourethrog-
ráfia ajánlatos. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a ret-
rográd urethrográfia manapság a legfontosabb 
diagnosztikai eljárás a húgycső ábrázolásánál. 
obstructív vizelési zavaroknál, húgyhólyag vagy 
húgycső sérülés gyanújával járó medencesérülé-
seknél nélkülözhetetlen módszer. További indikáci-
ót képeznek az alsó húgyútak, és férfiaknál a geni-
táliák recidiváló húgyúti infekciói, amelyeknél a sub-
vesicalis obstructio – mint pathogeneticus tényező 
– kizárása igen fontos. Specificus infectioként a 
tuberculosis jön szóba. Urogenitális tbc-nél caver-
nosus prostatitist urethrográfiával ki kell zárni. 
nőknél a retrográd urethrográfiával a paraurethralis 
diverticulum kizárása szükséges. Retrográd ureth-
rográfia indikált, ha transurethralis manipuláció 
következményeként iatrogén nyálkahártya sérülés 
gyanúja van. Az angterográd urethrográfia különö-
sen a subvesicalis elfolyási viszonyok funkcionális 
megítéléséhez szükséges. Átvilágításnál a húgyhó-
lyagnyak jobban ábrázolható és ez a módszer 
választandó a gyerekurológiai megbetegedések 
gyanújakor. Az ultrahangvizsgálat elterjedőben 
van, de még nem standard módszer, valódi értékét 
a jövőben pontosan meg kell határozni. Az általá-
nos előnyei mellett (nem invazív, ismételhető, rönt-
gensugárral nem jár, k.anyag adás nem szükséges) 

viszonylag olcsó és gyorsan kivitelezhető eljárás. A 
bulbaris stricturák ábrázolása sikeres lehet és a 
folyamat e módszerrel követhető. A prostata régió 
jól megítélhető, különösen transrectalisan. 

6. Penis 

A penis képalkotó diagnosztikája a variációk, fejlő-
dési rendellenességek, gyulladások, traumás léziók, 
az induratio penis plastica, a tumorok és szexuális 
diszfunkciók tisztázása szempontjából fontos. A kli-
nikai vizsgálatok mellett használatos kiegészítő spe-
cialis vizsgálatok: az autofotográfia, biopsia. A 
hagyományos röntgenmódszerek csak ritkán 
adnak diagnosztikus információt. A választható 
vizsgálóeljárások közül a szelettechnikával műkö-
dőket kell kiemelni, amelyeknél farmakonok bevo-
násával a funkcionális diagnosztika a szexuális disz-
funkció megítélésénél informatív. Az angiográfia 
– kiegészítve a cavernosográfiával és cavernoso-
metriával – képezi a diagnosztikai lehetőségeket. 

Anatómia 

A penis három henger alakú részből áll: a két cor-
pora cavernosa és az ettől basalisan elhelyezkedő 
corpus spongiosumból. A hímvessző 1 mm vas-
tag fibrosus burokkal, a tunica albugineaval van 
körülvéve, ami a corpora cavernosa között a sep-
tum penist képezi. A penis vénás és csak endothel-
lel bélelt vérüregek hálózatából áll, amelyek között 
a kötőszövet, mint elasticus elem és számos sima-
izom köteg található. Az urethra körkörösen körül-
véve a corpus spongiosumban helyezkedik el, az 
orificium urethrae externum a glans penis területén 
nyílik (8.194. ábra). Az artériás vérellátás az arteria 
pudenda végágaiból történik. Az arteria profunda 
penis a crura mediális oldalán fut le distal felé. Az 
arteria dorzális penis a penis dorzális részén találha-
tó és a glanst látja el, és mint arteriae circumflexae 
a penis testét. Ezek az artériák elvégződés nélkül 
direkt szájadzanak be a penistest cavernáiba (8.195. 
ábra). A vénás elfolyás a corona glandisból a vena 
dorzális penis subfasciálison át a corpora cavernosa 
külső oldalán a venae circumflexen, valamint a vena 
dorzális penis subcutanean és vv. profundae peni-
sen keresztül történik. 

8.194. ábra. 
Vázlatrajz. Penis, prostata és hólyagalap

8.195. ábra. 
Vázlatrajz. Penis arteriás vérellátása
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csíkként ábrázolódik, amely distal felé süvegszerű-
en a glansban végződik. Az arteria profunda, az 
arteria pudenda a peniszgyöktől distalisan kettős 
reflexzónaként látható, az arteria dorzális általában 
a 2D képen nem ábrázolódik, legjobban a színkó-
dolt Doppler UH-vizsgálattal mutatható ki. 

MDCT-vizsgálat. A beteg hanyattfekvő hely-
zetben van. A képminőség optimalizálásához szük-
séges, hogy a penist egy műanyag alátámasztással 
fixáljuk. A corpora cavernosától kiindulva a glans 
penisig kell a vizsgálatot elvégezni. A corpora caver-
nosa a natív scanen a vérteltségtől függően homo-
gén, alacsony denzitású (35-45HU), a tunica albugi-
nea vékony hiperdenz csík (80-100HU), a corpus 
spongiosum azonos denzitású, mint a copus caver-
nosa. 

MR-vizsgálat. Felületes tekercs segítségével 
végezzük a vizsgálatot. Műanyaggal történő fixálás 
itt is szükséges. Axiális, sagittalis és ha szükséges 
coronalis metszeteket készítünk T1 súlyozott SE fel-
vételekkel, kontrasztanyag nélkül és kontrasztanyag-
gal. T2 súlyozott szekvencia gyulladásos elváltozá-
soknál ajánlható (8.199. a. b ábra). Az összes radioló-
giai módszer közül az MRI a legjobb a penis anató-
miájának ábrázolásában, függetlenül az alkalmazott 
mágnes erősségétől (0,35-1,5T). A T1 súlyozott SE 
felvételen a páros corpora cavernosa homogén, 
közepes jelintenzitású. A tunica albuginea alacsony 
jelmenetű, a corpora cavernosa területén valamivel 
vastagabb, mint a corpus spongiosum körül. Az 
urethra - mint jelszegény terület - centrálisan a cor-
pus spongiosumban látható. A corpora cavernosa 
crurája a transversalis és coronalis szeleteknél ábrá-
zolódik a legjobban. A sagittalis szeleteknél a tunica 
albuginea a corpus cavernosum és a corpus spon-
giosum között ismerhető fel. A T2 súlyozott SE felvé-
telen a corpora cavernosa ugyanúgy, mint a corpus 
spongiosum magas jelintenzitású. A corpora caver-
nosán belül az a. profunda penis mint jelszegény 
zóna látható. A musculus bulbocavernosus alacsony 
jelintenzitást mutat és a crurától jól elkülönül. 

Angiográfia. A penis artériás vérellátása normális 
esetben szimmetrikusan a kétoldali arteria puden-
da interna felől történik. Az erekció szempontjából 
döntő jelentőségű az arteria profunda penis felöli 
vérellátás. A penis angiográfia kizárólag akkor indi-
kált, ha a megelőző vizsgálatok alapján (Doppler, 
duplex Doppler, CT, MR) artériás eredetű erekciós 
diszfunkció lehetősége vetődik fel. Ennek a kérdés-
nek a tisztázásához kétoldali érábrázolásra van 
szükség az aorta bifurkációtól a penis artériák vég-
ágáig. 

allergiás reakciók), a farmakonok által fenntartott 
prolongált, nem szűnő erekció, fájdalmas feltelő-
dés, esetleg ruptura a corpus cavernosumban.

UH-vizsgálat. A penis vizsgálata a beteg hanyatt-
fekvő helyzetében történik. nagy feloldású 
UH-készülék szükséges, magas frekvenciájú trans-
ducerrel (7,5-10MHz). Előtét alkalmazása szükséges 
lehet. A penist hossz- és transversalis síkban kell 
vizsgálni dorsalis, ventralis és oldalirányból (8.197. a, b 
ábra). A duplex UH-vizsgálat, valamint a színkódolt 
Doppler UH az erectios diszfunkció tisztázása céljá-

ból szükséges, amikor az arteria profunda penis 
hosszirányú ábrázolására törekszünk (8.198. ábra). A 
vizsgálatot az intracavernosus injekció előtt és 3-5 
perccel utána kell elvégezni (vasoaktív szer beadá-
sát követően). A később elvégzett mérések fals 
pozitív eredményhez vezethetnek. A penis dorzális 
oldaláról végzett harántsíkú metszeti képen a cor-
pora cavernosa páros, közel kerek, echoszegény 
struktúraként ábrázolódik. A tunica albuginea echo-
dús szegélyként látható. A septum penis – ami a két 
corpora cavernosát kettéosztja – különösen az 
oldalsó leképzésnél echodús vonalként mutatható 
ki. A septum közelében a két corpora cavernosa 
között az arteriae profundae echogazdag pontként 
ismerhető fel. Caudalisan és középen a corpora 
cavernosák között fekszik a corpus spongiosum, 
mint hosszanti ovális echoszegény képlet. A hossz-
irányú metszeten a corpora cavernosa hosszanti 

8.196. ábra. 
a., b. Dinamikus cavernosográfia, a-p és oldalirányú felvétel. 
Mk. corpus cavernosum k.anyaggal telődik. Vénás drenázs 
nem látható

A

B

8.197. ábra. 
a., b. 2D UH haránt- és hosszmetszet. Páros corpora caverno-
sa, valamint a corpus spongiosum ovális alakú, echodús 
echoszerkezetű. Hosszmetszeti képen az a. profunda penis 
kettős reflexvonalként ábrázolódik

A

B

8.198. ábra. 
Színes Doppler vizsgálat. A. profunda és a. dorsalis jól ábrá-
zolódik a penis basisán

8.199. ábra. 
a. T1 súlyozott k.anyagos MRI sagittalis metszet. Tunica albu-
ginea alacsony jelintenzitású 
b. T2 súlyozott MRI sagittalis metszet, normál kép

A

B
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Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. A 
röntgendiagnosztikának nincs jelentősége. 

Cavernosográfia. Az áttekintő cavernosográfia 
fontos szerepet játszik a penistest sérüléseinek 
diagnosztikájában. A traumás sérülésnél gyakran 
csak egy cavernosográfia útján lehet a sebészileg 
kezelendő penistest-rupturát a konzervatíve keze-
lendő subcutan haematomától elkülöníteni. A 
cavernosográfiával tudjuk az extravasatiot is kimu-
tatni, amikor a haematoma által okozott intracaver-
nosus térfoglalás, vagy egy caverno-spongiosus fis-
tula áll fenn. Az extravasatum kimutatásánál a-p és 
oldalirányú sugáriránnyal készüljön a felvétel. Kis 
extravasationál a kontrasztanyaggal telt penistest 
elfedheti az extravasatumot. Caverno-spongiosus 
fistula az áttekintő cavernosográfián penistest rup-
turánál nehezen mutatható ki. 

UH-vizsgálat. A haematoma felismerhető, kiterje-
dése meghatározható. A corpus cavernosum kon-
túrmegszakadása is ábrázolható. 

MDCT-vizsgálat. Az érintett corpora cavernosa, 
valamint corpus spongiosum kontúrmegszakadása 
és fracturája ábrázolható. A friss és régebbi vérzé-
sek, a tunica albuginea kontúrmegszakadása diag-
nosztizálható. Hátránya a módszernek, hogy a 
húgycsősérülés nehezen ismerhető fel. 

MR-vizsgálat. A T1 és T2 súlyozott SE felvételeken 
a tunica albuginea kontúrmegszakadása, a corpus 
cavernosum és a corpus spongiosum repedése, 
valamint a haematomák és seromák ábrázolhatók. 
A haematomák a koruktól függően különböző jelin-
tenzitásúak, az acut fázisban a T1-n alacsony, a T2-n 
meglehetősen magas jelintenitásúak. Subacut és 
chronicus vérzésnél a T1 és T2 súlyozott szekvenciá-
kon magas jelintenzitás látható, míg serománál a T1 
súlyozott felvételen hypo-, a T2 súlyozotton hype-
rintenzitás van. 

Induratio penis plastica (Peyronie-megbete-
gedés). A polietiológiájú és monopathogeneticus 
megbetegedés mindezideig etiológiailag nem tisz-
tázott. Általában a 4-6. dekád körül lép fel, érelválto-
zások valószínűleg szerepet játszanak a kialakulásá-
ban fibroplasztikus diszpozíció révén. A betegség 
lefolyására jellemző a gócos, fibroticus elváltozás 
kialakulása a tunica albugineán, s a meszes plaque 
képződés. Ezek az elváltozások a corpora cavernosa 
és a tunica albuginea között, túlnyomórészt a dor-
sum-penis, valamint a septum területére lokalizá-
lódnak. Hisztológiailag gyulladásos infiltrációról van 
szó perivascularis lympho- és plazmasejtes infiltrá-
cióval, oedemával és hyperaemiával. Előrehaladott 
stádiumban a fibrosis meszesedéssel társul. 

Általában mictios zavar nem kíséri a betegséget. 
Klinikailag jellemző a fájdalmas erekció, hímvessző 
görbület a közösülés lehetetlenné válásáig és impo-
tencia. Az esetek 50%-ban spontán gyógyulás 
figyelhető meg, oki terápia mindezideig nem áll 
rendelkezésünkre. A megbetegedés objektivizálá-
sához és a lefolyás monitorozásához a klinikai vizs-
gálat mellett a képalkotó eljárások igénybevétele 
szükséges. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Röntgendiagnosztika. natív felvételen, amelyet lágy-
résztechnikával két irányból készítünk, kis meszes 
plaqueok éppúgy kimutathatók, mint a nagy, kiter-
jedt elváltozások. A meszesedés kimutatása révén a 
betegség prognózisának megítélésére is lehetőség 
van (8.200. ábra). 

Cavernosográfia. A deviációt okozó plaque terü-
letén kontrasztanyag kiesés figyelhető meg a cor-
pora cavernosában. Pathológiás véna drenázs és a 
deviáció kiterjedése a dinamikus cavernosográfia 
révén mesterséges erectio kapcsán ismerhető fel. A 
kiesés nagysága gyakran nem korrelál az erectios 
zavar fokával, illetve a deviációval. 

UH-vizsgálat. A tunica albuginea gócos, vagy 
vonal formájú fibrosisos megvastagodása közepes 
vagy magas echogenitást mutathat. A meszes pla-
que echogen képletként jelentkezik dorsalis hang-
árnyékkal. Az esetek egy részében echoszegény 
terület látszik, amely gyulladásos oedemának felel 

Izotópvizsgálat. A penis izotópvizsgálata a sze-
xuális diszfunkció diagnosztikájában játszhat szere-
pet. Három különböző metódus ismert:
1. szekvencia szcintigráfia radioaktív anyag bólus 

injekciója alapján,
2. vér pool szcintigráfia,
3. Wash-out-szcintigráfia a corpora cavernosába 

történő Xenon applikáció után.

Penis kóros elváltozásai 

Fejlődési rendellenességek. A leggyakoribb fej-
lődési rendellenesség a hypospadiasis és az epis-
padiasis. nagyon ritka rendellenesség a diphallus 
kialakulása három corpora cavernosával és két cor-
pora spongiosával. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Röntgendiagnosztika. nincs indikációs területe. Az 
urethra kimutatásánál van jelentősége. 

Cavernosográfia. A congenitalis penis deviationál 
a penis görbület kiterjedésének a kimutatásához jó 
módszer, amikor a dinamikus cavernosográfiát 
végezzük arteficiális erekciót elérve. A deviatio 
megítélésénél meghatározható a görbületi szög 
nagysága, a görbület lokalizációja. A hímvessző 
dysplasia extrém ritka indikációja a corpora caver-
nosa morfológiai ábrázolásának. 

UH-vizsgálat. Az érdysplasia színkódolt Doppler 
UH-vizsgálat segítségével vizsgálható. A dysplasias 
corpus cavernosum az ellenoldali corpus caverno-
sum összevetésével diagnosztizálható. A módszer 
hátránya, hogy pontos adatokat nem szolgáltat az 
érviszonyokról, s a hiányzó érellátás kimutatásánál 
dysplasia és az arterioscleroticus érelzáródás közötti 
differenciálás nem lehetséges. 

MDCT-vizsgálat. A diphallus jól ábrázolható, a 
számfeletti corpora cavernosa és corpora spongio-
sa a hiperdenz tunica albuginea révén egymástól 
elkülöníthető. 

MR-vizsgálat. A congenitalis anomáliák a külön-
böző síkú leképzések során jól differenciálhatók, 
különösen a T1 súlyozott SE felvételeken. Epis-
padiasisnál a corpus spongiosum áthelyeződése 
kitűnően ábrázolódik, az ureterszájadék a dorsum 
penisnél látszik jelszegény képletként. Az inkomp-
lett diphallus tisztázásában nagy jelentősége van 
az MR-vizsgálatnak, amelynél az anatómiai viszo-
nyok jól ábrázolódnak és a több corpora cavernosa 
és spongiosa, valamint az urethra között különbsé-
get tehetünk. A corpora cavernosák egymástól a 
jelszegény tunica albugineával elhatároltak, az 

urethra a középső sagittalis szeletben mint jelsze-
gény sáv rövidebb-hosszabb szakaszon a corpus 
spongiosában figyelhető meg. 

Penis implantáció. Az implantációhoz félkemény 
szilikon protézist, felfújható, vagy folyadék tartalmú 
protézist használnak. A folyadékkal feltölthető pro-
tézisek általában ezüsthálót tartalmaznak. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Röntgendiagnosztika. natív röntgenfelvételen mind 
a szilikon, mind a feltölthető protézisek felismerhe-
tők. A félkemény szilikon implantátumok sugárfo-
gók és oválisak, a felfújható implantátumok a kont-
rasztfeltöltés alapján, valamint az ezüsháló miatt jól 
lokalizálhatók. A protézis kilyukadásakor kontraszt-
anyag extravasatum látszik. 

A cavernosográfia, UH-vizsgálat nem játszik sze-
repet a diagnosztikában.

MDCT-vizsgálat. Mindkét implantátumforma 
hiperdenz, hosszanti ovális képződmény. A felfújha-
tó forma a kontrasztanyag magas denzitása alapján 
jól kimutatható. A fémimplantátum is jól lokalizál-
ható. 

MR-vizsgálat. nagyon beszűkült indikációs terü-
lete van. A felfújható protézisnél a fém implantátum 
miatt nem lehet vizsgálni, artefaktumot képez. A 
szilikon implantátum a T1 és T2 súlyozott SE felvéte-
len jelmentes terület. 

Gyulladások. A gyulladásos elváltozások túlnyo-
mórészt a glans penist érintik (balanitis) és a prae-
putium lehet érintett, ezek nem igényelnek képal-
kotó eljárást. A cavernosográfia ritkán indikált caver-
nitisnél, ahol a gyulladás kiterjedése felismerhető. A 
diagnosztikai kritériumok: 
·	a corpora cavernosa elmosott határú, 
·	kontrasztanyag telődési defektusok láthatók, 
·	septum kimutathatóságának hiánya. 

A gyulladásos folyamat kiterjedésének megíté-
lése a klinikai tünetekkel való együttes értékeléssel 
lehetséges. Differenciáldiagnosztikai szempontból 
az intracavernosus fibrosis és induratio penis plasti-
ca, valamint a posttraumás lézió jöhet szóba. 

Traumás léziók. Megkülönböztethetünk teljes 
vagy részleges fracturát a corpora cavernosa és a 
corpora spongiosa területén, ill. a kettő kombináci-
ója is előfordulhat. Ezek a sérülések kiterjedt hae-
matomával járnak, aminél cavernoso-spongiosus 
fistulaképződés lehetséges. Amikor a corpora caver-
nosa nem sérül, csak felületes subcutan haemato-
ma jön létre körülírt területen. Ez a cavernosográfia 
segítségével különíthető el. A húgycső traumás 
sérülése a penis fracturájával együtt gyakori. 

8.200. ábra. 
natív röntgenfelvétel. Meszes plakk a penisben. Induratio 
penis plastica
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nyokról adhat felvilágosítást. A karon mért vérnyo-
mást összevetve a penilis vérnyomással, megkapjuk 
az ugynevezett penilis-brachialis indexet (PBI), 
amelynek értéke normális körülmények között 0,6-
0,75. A duplex UH-vizsgálattal a haemodinamikai 
paraméterek jól mérhetők, a morfológiai érábrázo-
lás a B-képen lehetséges. A módszer segítségével 
az erek oszlásánál meghatározható az áramlási 
sebesség. normális esetben a systoles maximális 
sebesség több mint 25cm/s, alacsonyabb áramlási 
sebesség artériás keringési elégtelenséget jelent. 
Színkódolt Doppler vizsgálatnál a morfológiai infor-
mációk mellett a penis ereiben történő áramlási 
irány és áramlási sebesség vizsgálható, az erek fel-
ismerése könnyebb és a szögkorrekció pontosabb. 
A Doppler UH-vizsgálat találati biztonsága mintegy 

95-98% és a pathológiás folyamatok felismerésé-
ben is 90% feletti. 

Angiográfia. Ezzel a módszerrel az organikus ere-
detű erectilis dysfunctiok okai, így a stenotisaló és 
occlusiv arterioscleroticus elváltozások, s a kialakult 
kollaterális keringés kiterjedése meghatározható. A 
posttraumás érelzáródások, valamint az arterio-ve-
nosus malformációk jól ábrázolhatók. Fiatal embe-
rek primer impotenciájának okaként az arteria pro-
funda penis hypoplasiaját vagy aplasiajat megtalál-
hatjuk. Az arterioscleroticus alapon létrejövő steno-
sisok és elzáródások leggyakrabban az arteria 
pudenda interna Alcock-canalisának területére és a 
diaphragma urogenitale magasságára lokalizálód-
nak. A kollaterális keringés főleg az arteria obturato-
ria interna felöl alakul ki. Az aorto-iliacalis keringés 

meg. A színes Doppler UH-vizsgálat többlet infor-
mációt nem ad. 

MDCT-vizsgálat. A módszer értéke abban van, 
hogy egészen kis meszesedéseket is kimutat és 
pontosan lokalizál. Látható a gyulladásos oedema 
és a tunica albuginea részleges megvastagodása, 
ill. a tunica albuginea körülírt teljes hiánya, amely az 
induratiónál előfordulhat. Hátránya a módszernek, 
hogy a gyulladásos elváltozások bizonytalanul külö-
nülnek el. 

MR-vizsgálat. Ez a módszer a legjobb a normális 
és gyulladásos penisszövet elkülönítésében. 
normális esetben a tunica albuginea a T1, és T2 
súlyozott felvételeken alacsony jelintenzitású. Friss 
gyulladásnál az oedema a T2-s képeken magasabb 
jelintenzitású. Induratio penis plasticánál az érintett 
corpus cavernosum és az ellenoldal között jelinten-
zitásban és jeleloszlásban különbség mutatkozik, az 
érintett oldalon oedemánál T2-n magas jelintenzi-
tás van, míg meszesedésnél és fibrosisos elváltozás-
nál jelmentesség alakul ki. 

Tumor. A penis carcinoma a legritkább tumo-
rok közé tartozik, általában 50-80 év között lép fel. 
Túlnyomórészt praecancerosis talaján keletkezik, 
mint amilyen a leukoplakia és keratosis. Az esetek 
több mint a felében a glans penis a primer tumor 
helye, egyharmadában a praeputium. Főleg lap-
hám-, ritkán adeno- vagy basalsejtes carcinomáról 
van szó. A betegeknél fájdalmatlan, általában körül-
írt induratio lép fel a glans területén elszíneződéssel 
és csomóképződéssel. Előrehaladott stádiumban 
exophyticus tumornövekedés ill. lokális destrukció 
jöhet létre, a lágyékrégiókban nyirokcsomó metas-
tasisok alakulhatnak ki. A metastasisképződés túl-
nyomórészt lymphogén és inguinalis, majd későb-
biekben az iliacalis nyirokcsomóba ad áttétet. A 
diagnózis egyrészt klinikai, másrészt a tumor kiter-
jedésének, ill. a stagingnek a meghatározása CT- és 
MR-vizsgálattal történik (8.201. a, b, c, d ábra).

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Röntgendiagnosztikának, cavernosográfiának és 
angiográfiának nincs indikációs területe.

UH-vizsgálat. Kevés szerepet játszik a primer 
penistumor diagnosztikájában. 

MDCT-vizsgálat. A penisben lévő tumor kiterje-
dése a corpus spongiosában, valamint a corpus 
cavernosában nagyon jól felismerhető. Különösen 
jól ábrázolható a szomszédos szervekre való tumor-
terjedés, ill. a csontok érintettsége. A tumor általá-
ban inhomogén térfoglalásként ábrázolódik, a 
kontrasztanyag adás után gyakran centrális necro-
sist mutat. Ez a módszer a metastasisok kimutatásá-

ban játszik fontos szerepet, így a nyirokcsomó 
metastasisok felfedezésében. Különös jelentősége 
van a recidíva diagnosztikájában. 

MR-vizsgálat. A T1 súlyozott SE felvételen a penis 
carcinoma – összevetve a corpus spongiosummal 
– relatíve alacsony jelintenzitású, a T2 súlyozott 
képeken a tumor jelmenete további csökkenést 
mutat. A tumoron belüli necrosis a folyadéktarta-
lom alapján a T1 súlyozott felvételen jelmentes 
vagy jelszegény, míg a T2 súlyozott felvételeken 
magas jelintenzitású. Gadolinium adás után a tumor 
jobban elhatárolódik, a malignus szövet jelintenzi-
tás növekedése kifejezett, az infiltrációs mélysége 
meghatározható, a tumorstaging pontosabban 
megítélhető. A corpora cavernosában történő 
metastaticus átalakulás a T1 súlyozott képeken ala-
csony jelintenzitást, a T2 súlyozott képeken inho-
mogén, alacsony, vagy változó erősségű jelmenetet 
mutat. 

Szexuális dysfunctiók. Az organikus eredetű 
erectilis impotentia alapja túlnyomórészt vascularis 
zavar. Ez létrejöhet a penist ellátó erek veleszületett 
hypoplasiája, vagy aplasiája révén, arterioscleroticus 
elváltozások vagy elzáródások, poszttraumás érsé-
rülések és arterio-venosusos fejlődési rendellenes-
ségek következtében. A vénás oldalon túlnyomó-
részt organikus eredetű vénás inszufficiencia for-
dulhat elő pathológiás vénás drenázsokkal. A vénás 
elfolyási zavar oka lehet a hímvesszőtest megbete-
gedése, ami az elvezető vénákra kisebb mechani-
kus kompressziót gyakorol. Kifejezett elfolyás a 
glans penisen vagyis corporoso-spongiosus schun-
ton át már sebészi megoldás lehetőségét veti fel. A 
venae profundae vagy diffusa irányába a crura felöl 
történő pathológiás vénás drenázs sebészi megol-
dást nem indokol. Az invazív módszerek mellett a 
színkódolt Doppler UH-vizsgálat igéretes jelentősé-
gű. A penis szcintigráfia szexuális dysfunctiónál a 
perfusios zavarok kimutatásában szóba jöhet, de 
rutin diagnosztikában nem játszik szerepet, hason-
lóan a röntgendiagnosztikához, CT-hez és MRI-hez. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
Cavernosográfia. Az organikus eredetű vénás elfo-
lyásnál a pathológiás vénás drenázs kimutatásában 
fontos szerepet játszik, szenzitivitás 90%, de a mód-
szer specificitása igen alacsony. A pathológiás vénás 
drenázs kimutatása még nem biztos jele az organi-
kus erekciós zavarnak, a súlyos, pszichés alapon lét-
rejövő zavaroktól nehéz elkülöníteni. Ehhez vazoak-
tív anyagok adása szükséges lehet. 

UH-vizsgálat. A Doppler és színes Doppler vizs-
gálat az érstátuszról és a haemodinamikai viszo-

8.201. ábra. 
a., b., c., d. natív cor T1, T2 és k.anyagos cor , sag T1 súlyozott felvételek. A penis corpus cavernosumának mk. fele a gyöktől a 
glansig egyenetlenül megvastagodott, inhomogén szerkezetű és a k.anyagot1 inhomogénen halmozza. Hasonló, kisebb 
mértékű megvastagodás látszik a corpus urethrae területén is. Rectum tumor metastasisa
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belépései. Itt képezik a tubulusok a rete testist. A 
mellékherék a feji részükkel a felső póluson helyez-
kednek el, míg a corpus és a farok a mediastinum 
testis közelében látható. Az arteria testicularis mind-
két oldalon a veseartéria alatt az aorta abdominalis-
ból ered és a lágyékcsatornán keresztül éri el a 
herét. A több vénából összeálló plexus pampinifor-
mis kommunikál az ellenoldali vénás hálózattal, ez a 
kapcsolat magyarázza a csökkent spermiogenesist 
varicokelenél (8.203. ábra). 

Vizsgálati technika 

UH-vizsgálat. A vizsgálatot multifrekvenciás (7,5-
10MHz) lineáris fejjel végezzük a magas feloldás 
miatt. A beteg a bal kezében fogja a penisét és azt 
elhúzza, így a scrotum jól hozzáférhető. A heréket a 
vizsgáló fixálja és mindkét herét több irányból 
átvizsgálja. A here és mellékhere teljes volumenét 
át kell tekinteni, az eredményt dokumentálni kell. 
Az ép herék közepes reflektivitású, homogén belső 
szerkezetet mutatnak (8.204. a ábra). A tunica albugi-
nea a here parenchymájától nem különül el. A 
mediastinum testis, mint echogazdag köteg ábrá-
zolódik a hosszanti metszeti képen. A felső herepó-
lusnál echoszegény sapkaszerű mellékhere fej 
ismerhető fel (8.204. b ábra). A mellékhere farok a 
herétől nem mindig választható el. Minimális folya-
dékmennyiség a tunica vaginalis két lemeze között 
fiziológiás. Színkódolt és duplex UH-vizsgálat elvég-
zése rendkívül fontos a lágyrészszövet és az áramlá-
si viszonyok, a herék artériáinak és vénáinak meg-
ítélése céljából. Információkhoz juthatunk a vascu-
laris megbetegedésekről heretorsionál, varicokelé-
nél. A gyulladásos here és mellékhere elváltozások, 
valamint a tumorok a duplex és color UH-vizsgálatnál 
hypervascularisaltak. 

MDCT-vizsgálat. A normális hereszövet denzi-
tásértéke 30-50HU. A herék éles határúak, az ovális 
és hiperdenz tunica albugineával vannak körülvéve. 
A harántmetszeti képen az ondóköteg kis kerek 
lágyrészdenzitású képletként ábrázolódik, amely a 
penis gyök közelében az os pubistól ventralisan 
helyezkedik el. Kövér egyéneknél az ondóköteget 
elkülöníteni nem lehet. orális és intravénás kont-
rasztanyag adás szükséges az ectopias here keresé-
sénél, így az erektől és a béltől való elhatárolás job-
ban sikerül (8.205. ábra). 

MR-vizsgálat. Felületi tekerccsel végezzük a 
vizsgálatokat. A szeletvastagság ne haladja meg a 4 
mm-t. Két síkban elvégzett vizsgálat megfelelő 

nagyfokú stenosisa és/vagy elzáródása erectilis 
dysfunctiot válthat ki. Ezek általában az artéria 
pudenda interna vagy penis arteriák arterio-sclero-
ticus elváltozásával társulnak. Az intrapenilis artériák 
elzáródása vagy nagyfokú szűkülete között nehéz 
differenciálni. Az arterioscleroticus elváltozás és a 
veleszületett hypo- vagy aplasia között is nehéz az 
elkülönítés.

Képalkotó eljárások értéke 

Fejlődési rendellenességek esetén a legfonto-
sabb, s a beteget legkevésbé terhelő módszer az 
UH-vizsgálat, amelyet szükség esetén a CT- és 
MR-vizsgálat egészít ki. Gyulladásos elváltozások 
a klinikai vizsgálat mellett a képalkotó eljárásokat 
igényli. Az oedemas és gyulladásos elváltozások 
esetében az MR-vizsgálat magas szenzitivitású és 
specificitású. Az induratio penis plastica kimuta-
tásában a natív röntgen, UH-, CT- és MR-vizsgálat 
jöhet szóba. 

Az UH-vizsgálat jó módszer a plaque, a tunica 
albuginea elváltozásainak kimutatása, a corpora 
cavernosán belüli szerkezeti eltérések ábrázolása 
szempontjából. A meszesedést a CT megbízhatóan 
mutatja. Traumás laesiok UH- és CT-vizsgálattal jól 
láthatók. Mindkét eljárás (a sugárhigiénés aspektu-
sok figyelembe vétele mellett) alternatív módszer-
ként használható. Szexuális dysfunctióknál a 
színkódolt Doppler UH-vizsgálat a legkevésbé 
megterhelő és a legértékesebb információkat nyúj-
tó módszer, amelyeket a farmako-cavernosográfia 
és a farmako-cavernosometria egészít ki. A hím-
vessző erei és azok lefutása legjobban a színkódolt 
Doppler UH-vizsgálattal ábrázolhatók, az áramlási 
sebesség meghatározható. Mivel az okok nem csak 
a vénás területen lehetnek, az angiográfia a stenoti-
saló és occlusiv arterioscleroticus elváltozások 
kimutatásában fontos. Az izotópvizsgálat a gyakor-
latban ritkán használatos. A penis carcinoma diag-
nosztikájában az UH-vizsgálat az elsődleges eljárás. 
A tumor staging meghatározásában a CT- és 
MR-vizsgálat segít, különösen az MR-vizsgálat érté-
kes a pontos lokális tumorkiterjedés meghatározá-
sában és a locoregionalis nyirokcsomó metastasi-
sok felismerésében. A távoli metastasisok kimutatá-
sában a CT- és MR-vizsgálat azonos értékű. 

7. Here és mellékhere 

A herék és mellékherék a herezacskóban helyez-
kednek el és a modern képalkotó eljárások számára 
jól hozzáférhetők. Különösen a magas feloldású 
UH-vizsgálat és az MRI biztosít az intrascrotalis tér-
foglalások diagnosztikájában jó eredményt. A klini-
kai vizsgálat a bimanuális vizsgálatból áll, meg kell 
előznie a képalkotó eljárásokat. A herék mellett az 
inguinalis nyirokcsomókat is meg kell tapintani. 
Heretumor gyanújánál punctiót nem végzünk, 
mivel a scrotum és a mellékhere sérülés új metasta-
sis utakat nyit meg. Az emlők megtekintése és 
tapintása a HCG aktív tumorok lehetősége esetén 
szükséges. Gyulladásnál a herék nyomásérzéke-
nyek, megnagyobbodnak és néha vöröses elszíne-
ződés látható.   

Anatómia 

A rugalmas tapintatú, sima felszínű ovális heréket a 
tunica albuginea veszi körül, a scrotumban kötőszö-
vetes septum választja el. A hátsó- felső felszínén 
fekvő mellékhere és here között tapintható barázda 
van. A mellékherén a fejrész kissé nagyobb, a farok-
rész vékonyabb, amelyből az ondóvezeték (ductus 
deferens) indul (8.202. ábra). A heréknél mediális és 
lateralis részt különböztetünk meg, valamint egy 
felső és egy alsó pólust. A dorzális felületen találha-
tók a mediastinum testisben az idegek és az erek 

8.202. ábra. 
Here hosszmetszeti képének sematikus anatómiája. 1. herén 
belüli szeptumok. 2.a mellékhere fej. 2.b mellékhere farok. 3. 
mediastinum testis. 4. funiculus spermaticus

8.203. ábra. 
Here és mellékhere arteriás vérellátása. 1. a. testicularis. 2. a. 
ductus deferentis. 2. a. cremasterica. 4. mellékhere fej a ple-
xus pampiniformissal. 5 mellékhere farok

8.204. ábra. 
2D UH hosszmetszet 
a. Homogén szerkezetű, közepes reflexiószintű normális 
hereparenchima
b. Felső herepólusnál sapkaszerű mellékhere-fej, melytől 
cranialisan reflexszegény appendix epididymidis
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Izotópvizsgálat. A scrotum tartalmának izotóp-
vizsgálata leggyakrabban a here perfuzió diagnosz-
tikájában, az „acut scrotum” kimutatása céljából tör-
ténik. Manapság az ultrahangvizsgálat ezt a mód-
szert kiváltotta. Az egészséges herék a perfuziós 
fázisban kevés izotópot vesznek fel, a vér-pool fázis-
ban összevethetők az iliacalis erekkel. A heréktől 
caudalisan és mediálisan gyakran körülírt aktivitás-
növekedés látszik, ami az ortográd vetülő penis-
gyöknek felel meg. A hólyag általában csak 10 perc 
után látható. 

Here és mellékhere kóros elváltozásai 

Fejlődési rendellenességek. A fejlődési rendelle-
nességek közül kiemelendő a herék teljes hiánya, 
ill. a számfeletti here. 

A here hypoplasia rendszerint mellékhere 
hypoplasiával kombinálódik. A pontos diagnózis 
genetikai, hisztológiai és hormonális vizsgálatokból 
áll, esetenként laparascopia szükséges. Gyakran a 
scrotumban heterotrop szövet található (a fiúk 
15%-ánál ectopiás mellékveseszövet a paratesticu-
laris területen, kizárólag bal oldalon lép parenchy-
ma). A legfontosabb fejlődési zavar a maldescen-
sus testis vagy cryptorchismus, amelynek inci-
denciája a normális újszülötteknél 0,7-5%. Familiaris 
előfordulás általában jellemző. Lokalizációja külön-
böző, leggyakoribb az epifascialis inguinalis ectopia 
(70%), amelynél a here a lágyékcsatornában helyez-
kedik el (ld. 8.205. ábra). Ettől el kell különíteni az 
ingázó, mozgó, helyét változtató herét, amely a 
rövid funiculus spermaticus ill. a m. cremaster húzá-
sa miatt a lágyékcsatornába visszacsúszik. 
Többfajta következménye lehetséges: 
·	szignifikánsan magasabb a tumor rizikó,
·	gyakoribb az egyéb fejlődési rendellenesség, 

különösen az urogenitalis traktus területén. A 
congenitalis heredystopiák mintegy 3%-ban 
egyéb fejlődési rendellenesség várható,

·	dystopiás herénél gyakoribb lehet a heretorsio 
mintegy 10%-al,

·	fertilitas léphet fel a hereszövet sérülése miatt, 
gyakoribb a fejlődési rendellenesség a mellékhe-
rénél és a vasa deferensnél. Kétoldali cryptorchis-
mus esetén az infertilitas rátája 100%, egyoldali-
nál 40%. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
UH-vizsgálat. Az üres herezacskó, valamint a nodu-
laris struktúra a lágyékcsatornában vagy a hasban 

felfedezhető. A nagysága függ az atrófia fokától, 
variábilis, legtöbbször 6-20 mm között van. Az ecto-
pias here echoszerkezete homogénen echosze-
gény. A növekvő atrofiával párhuzamosan az echo-
kép egyre jellegtelenebb. A kimutathatóság általá-
ban 80% körüli. nagyon kis herék a rossz akusztikus 
viszonyok miatt a környezettől nagyon nehezen 
különíthetők el. Zavarja a vizsgálatot az inguinalis 
régióban lévő nyirokcsomó vagy inguinalis sérv 
jelenléte. 

MDCT-vizsgálat. Kis lágyrészdenzitású képletet 
keresünk inguinalisan, vagy abdominalisan, amely 
k. anyag adása után csak gyengén veszi fel a kont-
rasztanyagot, a denzitásnövekedés alacsony (10-20 
HU). A nagy inhomogén szerkezetű here malignus 
tumor lehetőségét veti fel. Differenciáldiagnosztikai 
szempontból a kontrasztanyag nélküli bélkacsok, 
nyirokcsomók és erek jönnek számításba. A nagyon 
kicsi atrofiás herék a hagyományos szeletvastag-
sággal (8 mm-es szeletvastagság) könnyen elnéz-
hetők. 

MR-vizsgálat. Az ectopias herék a T2 súlyozott SE 
felvételen a magas jelintenzitás miatt jobban felis-
merhetők. Ezek azonban alacsony jelintenzitásuak 
is lehetnek, a normál heréhez képest is csökkenhet 
a jelmenet, ami intratesticularis fibroticus elváltozá-
sokra vezethető vissza. Axiális és coronalis síkban 
történik a leképzés. nagyon kicsi ectopias herék a 
jellegtelen jelmenet miatt elnézhetők. A módszer 
hátránya a relatíve hosszú vizsgálati idő, ami kis 
gyermekeknél szedálás nélkül nem megy. 

Venográfia. A vena spermatica szelektív phle-
bográfiája a plexus pampiniformis retrograd töltése 
révén az ectopias hereszövet kimutatásához vezet-
het. A módszer invasív és relatíve magas technikai 
hibalehetőséget rejt. Az irodalom szerint a bal olda-
li vena spermatica katéterezése mintegy 25%-ban 
sikertelen, jobb oldalon ez a technikai hibalehető-
ség 60%. Ezt a módszert ma már nem használjuk. 

Gyulladások. A tumoros megbetegedésekkel 
ellentétben a bacterialis gyulladások leginkább a 
mellékherét érintik. A herék másodlagosan beteg-
szenek meg (8.209. a, b ábra). A vírusos infekciók 
ritkák, elsősorban a herét betegítik meg, s általában 
mumps kapcsán léphet fel. A pubertás korban a 
leggyakoribb gyulladásos megbetegedés és leg-
többször néhány nappal a parotitis után lép fel. A 
mumpsos betegek egyharmadában fordul elő 
orchitis és minden hatodiknál kétoldali a folyamat. 
Kétoldali orchitis után sterilitás is kialakulhat az ese-
tek mintegy 30%-ában. Az acut epididymitis klini-
kai tünetei közül ki kell emelni az erős scrotalis fáj-

eredményt ad, így az axiális és coronalis felvételek 
lehetővé teszik a két here jelintenzitásának összeha-
sonlítását (8.206. a, b ábra). A mellékhere megbete-
gedések legjobban a sagittalis és axiális leképzésnél 
ábrázolódnak. Erősen T2 súlyozott és T1 súlyozott 
SE felvételeken a diagnózis felállítása és az elválto-
zás nagyságának megítélése általában sikeres. 
Intravénás kontrasztanyag adása (0,1mmol/kg 
GDTPA) szükséges lehet. A mellékherék a normális 
hereparenchyma jelintenzitásával azonosak, ill. kis-
mértékben csökkent jelmenetűek. Az erősen T2 
súlyozott felvételeken a normális here jelintenzitása 
magas (8.207. ábra), a mellékhere alacsony jelintenzi-
tású struktúrájától könnyen elhatárolható (8.208. 
ábra). A tunica albuginea jelszegény hereburokként 
ábrázolódik. A T2 súlyozott felvételeken a mediasti-
numból kiinduló testicularis septumok jól láthatók. 

8.207. ábra. 
Axiális T2 súlyozott MRI. normális here magas jelintenzitás-
sal

8.208. ábra. 
T2 súlyozott MRI sagittalis síkban.Magas jelintenzitású here 
az alacsony jelmenetű mellékherétől jól elkülönül

8.205. ábra. 
Axiális spirál CT k.anyag adás után. Jo. ectopiás here hiper-
denz képletként

4.206. ábra. 
a., b. Coronalis T1 súlyozott MRI natív és k.anyagos. Közepes 
jelmenetű herék k.anyag adása után is homogénen ábrázo-
lódnak. Mérs. homogén k.anyag felvétel. A herék fölött 
vénás plexusok alacsony jelintenzitással

A

B
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és homogénen csökkent echogenitás látható, ami 
hosszan fennállhat (8.211. ábra). A megvastagodott 
herezacskófal nagyon fontos differenciáldiagnosz-
tikai jel a heretumorral szemben. A here atrófiája 
esetén a nagyság csökkenése mellett a szerkezet 
echoszegény marad. A legtöbb gyulladásos meg-
betegedésnél az acut fázisban Doppler 
UH-vizsgálatnál hipervaszkularizációt látunk. A 
megváltozott morfológia (echoszerkezet) a tumor-
tól nem különíthető el. Különösen focalis orchitis 
esetén látható körülírt, homogénen echoszegény 
terület, amelyet nehéz vagy lehetetlen a semino-
mától eldifferenciálni. 

MDCT-vizsgálat. A here- és a mellékheregyulla-
dások acut stádiumában kontrasztanyag adás után 
jelentős denzitásemelkedés (k.anyag halmozás) 
mutatkozik. Régebbi gyulladásnál a denzitásérték 
csökken, a szerkezet inhomogén és hipodenz terü-
letek és hiperdenz meszesedések mutathatók ki. A 
CT sem tud azonban biztos különbséget tenni a 
gyulladásos és tumoros elváltozások között. 

MR-vizsgálat. A gyulladásos mellékhere inhomo-
genitása MR-vizsgálattal jól ábrázolható. A gyulla-
dásos elváltozások a T1 súlyozott SE felvételen 
magasabb jelintenzitást mutatnak, a T2 súlyozott SE 
felvételen a jelmenet a gyulladás stádiumától füg-
gően különböző. A granulomatosus megbetegedé-
sek az MR-vizsgálatnál inhomogén jelintenzitásúak, 
amelyen belül az egészen alacsony jelmenetű 
zónák meszesedésnek felelnek meg. A megna-
gyobbodott gyulladásos here jelintenzitása a T2 
súlyozott SE felvételen nem egyértelmű, a gyulla-
dástól függő folyadéktartalom befolyásolja az elvál-
tozás jelintenzitását. Az infiltráló daganatos meg-

betegedések esetén az intratesticularis septumok 
sérülhetnek, míg gyulladásos esetben gyakran 
megvastagodnak. A jó- és rosszindulatú heremeg-
betegedések között biztos elkülönítés nem lehet-
séges. 

Izotópvizsgálat. A mellékherék és/vagy herék 
gyulladása a scrotum scintigráfia segítségével jól 
kimutatható. orchitisnél már a perfúziós fázisban 
egyértelműen megnövekedett aktivitásfokozódás 
látszik. A vér-pool fázisban az érintett területen szin-
tén megnövekedett aktivitás van. Hátránya a mód-
szernek, hogy tiszta orchitis vagy mellékheregyulla-
dás között nem tud különbséget tenni. 

Hegesedések. Heges residuum operációk, gyul-
ladások vagy tumorok következtében léphet fel.

UH-vizsgálat. A magas kötőszövet tartalmú 
heges területek hiperreflektívek, kifejezetten echo-
dús szerkezetet mutatnak, ezek az elváltozások 
nem térfoglaló jellegűek. A hegesedések élesen 
határoltak, a körülöttük lévő parenchyma normális 
szerkezetű. A késői hegesedések az éles elhatároló-
dás miatt többnyire differenciáldiagnosztikai prob-
lémát nem okoznak. A még nem teljesen szervült 
stádiumban az inhomogén echoszerkezetű elválto-
zások más here megbetegedésektől nehezen hatá-
rolhatók el. 

MDCT-vizsgálat. A heges elváltozások a lágyrész-
denzitásuk alapján általában nem differenciálhatók 
el az egészséges szövettől. Kontrasztanyag adása 
után a kontrasztanyag felvétel a heges területen 
minimális, általában a denzitásérték növekedés 15 
HU alatt van. A heges területeken meszesedések 
fordulhatnak elő. 

MR-vizsgálat nem ad többletinformációt. 
Traumás léziók. A heresérülés következtében 

a parenchyma atrofiája, illetve megszakadása ala-
kulhat ki (8.212. a, b, c ábra), amely infertilitáshoz 
vezethet. Kombinált sérülésnél a húgycső és a kis-
medencei szervek is sérülhetnek. Ilyenkor ki kell 
zárni a herezacskó és benne a herék sérülését. Ha az 
ondóköteg és a mellékhere érintettsége is fennáll, a 
későbbi heges gyógyulás miatt aspermia léphet fel. 
A here tunica albugineájának ruptúrájánál erős vér-
zés lehet a tunica vaginalisban és haematokele, ill. 
komplikációként szuperinfectio, hereatrofia, here-
gangrena, ill. sympaticus neuralgia jöhet létre. A 
herecontusio a herét ért hirtelen tompa erőhatás-
ra lép fel, annak ellenére, hogy a herék viszonylag 
mobilisak. Ilyenkor a tunica albuginea intakt, hiány-
zik a testicularis haematoma is. Intracapsularis hae-
matoma előrfordulhat megtartott tunica albuginea 
mellett. A megnövekedett szövetnyomás csökkenti 

dalmat magas lázzal. Általában Gram negatív bak-
térium okozza a húgyúti traktusból canalicularis 
terjedés útján, ritkán haematogén szórás is előfor-
dulhat. A mellékhere kifejezetten nyomásérzékeny, 
előrehaladott stádiumban a scrotum gyulladásos 
infiltrációja és abscessus kialakulása is lehetséges. 
Differenciáldiagnosztikai szempontból a heretorsio 
jön szóba. A chronicus epididymitis súlyos acut 
epididymitis irreverzibilis végstádiuma. A szerv atro-
fizál és kötőszövetesen átalakul. A mellékherék kissé 
megnagyobbodhatnak és nyomásérzékenyek. 
Granulomatosus gyulladás elsősorban tuberculo-
sis, lues, gomba, vagy parazitás infekció talaján ala-
kul ki. Tuberculosisnál a scrotum általában másodla-
gosan érintett, az egész scrotum fájdalmas, a mel-
lékherék megduzzadnak. A here csak előrehaladott 
esetben, az ellenoldali mellékhere viszont az esetek 
harmadában érintett. A prostata is megbeteged-
het. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
UH-vizsgálat. A mellékhere gyulladásoknál acut stá-
diumban az érintett terület echoszegény szerkeze-
tet mutat, vagy az egész szerv echoszegény, ame-

lyen belül cysticus részek is kimutathatók. A here-
burok megvastagodása látható a heregyulladásos 
esetek mintegy 25%-ában. A chronicus epididymi-
tisnél a mellékherék megnagyobbodnak, a tunica 
vaginalis megvastagodik és mészlerakódás is meg-
figyelhető. A gyulladásos terület a gyógyulás fázisá-
ban egyre echogazdagabb és a mellékhere egyre 
kisebbé válik. Acut orchitisnél (8.210. a, b, c ábra), s 
különösen abscessusnál, a here megnagyobbodik 

4.209. ábra. 
Color Doppler UH
a. Jobb here tömegesebb, benne gyulladásra utaló foko-
zott áramlás mérhető. Here körül keskeny folyadéksáv
b. J.o. mellékhere farki része kiszélesedett, 17 mm, benne 
gyulladásra utaló fokozott áramlás

A

B

8.210. ábra. 
a., b. A bal here 3 cm átm., a here körül 2 cm vastag, sűrű, 
szeptált, több rekeszes folyadékgyülem
c. A bal mellékhere kiszélesedett, inhomogén szerkezetű, 
belsejében 1,5 cm-es echoszegény, folyadéktartalmú részek 
elkülönülnek

A

B
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8.211. ábra. 
2D UH. A bal herében vékony szeptumokat tartalmazó, sűrű 
bennékű folyadékgyülem. Abscessus
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traumásan sérült here inhomogén jelmenetűvé 
válik. Minél súlyosabb a trauma, annál irregulári-
sabb a jeltartalom.

Izotópvizsgálat. Traumásan sérült herénél hason-
lít egy régi torsiohoz. A here vitalitásának diagnosz-
tikájában traumás folyamatot követően is hasznos 
módszer.

Vaszkuláris eredetű necrosisok. A heretorsio-
nál a here csavarodása jön létre a hossztengely 
mentén, amelynél a vér beáramlása sérül. Az okai 
közül ki kell emelni az abnormis heremozgást. Az 
elváltozás incidenciája kb. 1%, perinatalisan ill. 
pubertas korban halmozódik. A bal oldalon az 
ondóköteg nagyobb hosszúsága miatt gyakrabban 
fordul elő. A torsios hely általában a tunica vaginali-
son belül helyezkedik el. Kezelés nélkül hereinfarc-
tushoz vezet és az érintett oldalon a here megna-
gyobbodása, a konzisztencia megnövekedése 
(tömött tapintat) tapasztalható. A reflektorikus cre-
master contractio miatt az érintett here magasabb 
elhelyezkedésű. A spermiogenesis már 4-6 órával a 
torsio után károsodik. Csak az időben elvégzett 
műtét, vagyis az első 4 órán belüli beavatkozás ese-
tén marad meg a normális herefunkció. Az esetek 
20-68%-ában az operációval visszafordított herék-
nél másodlagos hereatrofia várható. Ischaemiás 
necrosisok trauma következtében is létrejöhet-
nek. Az ellátó arteria sérülése, vagy a scrotalis hae-
matoma kompressziója következtében kialakuló 
vérbeáramlás másodlagos károsodása szintén 
ischaemiát okoz. Heretorsioknál a leggyakoribb fals 
diagnózis az acut epididymitis.

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
UH-vizsgálat. A hererotatio miatt a mellékhere atí-
pusos helyen van, az érintett here belső echoszer-
kezete kezdetben általában szabályos. Duplex és 
színes Doppler UH-vizsgálatnál hiányzik a hereper-
fusio, ugyanakkor a herezacskó bőre reaktív hiper-
vaszkularizációt mutat. Spontán retorsionál konsze-
kutív herehyperperfusio figyelhető meg. Acut stá-
diumban homogénen echoszegény duzzadt here 
és mellékhere látszik. A mellékhere duzzadás leg-
többször kifejezettebb mértékű. A herezacskó és a 
funiculus spermaticus megvastagodása gyakori 
elváltozás. A belső reflexióeloszlás és echoszerkezet 
a fennállás idejével párhuzamosan változik, egyre 
inhomogénebb. Régi torsionál a here atrofiás, inho-
mogén echoszerkezetű vagy echoszegény. A színes 
Doppler vizsgálat találati biztonsága eléri a 95%-ot. 
Kisgyermekeknél a here és mellékhere lassú vérát-
áramlása Dopplerrel nem mindig ábrázolható. Fals 
pozitív lelet mellékhere gyulladásnál lehetséges. 

MDCT-vizsgálat. Acut stádiumban a CT teljesen 
aspecifikus, teljes heretorsio esetén csökkent denzi-
tás érték mérhető. A natív scanen az érintett here 14 
nap után 10 HU differenciát mutathat az ellenoldal-
lal összevetve. K.anyag adás után az érintett oldalon 
denzitás fokozódás nincs, viszont a here peremszé-
lénél a reactiv periorchitis miatt hiperdenzitás lát-
ható. 

MR-vizsgálat. Heretorsio esetén általában jel-
mentes zóna látható a here és a mellékhere között, 
amelyet a torqualt ondóköteg okoz. A hereszövet 
– a herében és a mellékherében fellépő bevérzés 
vagy haematokele miatt – magas jelintenzitással 
ábrázolódik a T1 súlyozott SE felvételen. Intermittáló 
torsio esetén diffúz bevérzés lehetséges, a here 
megnagyobbodik és magas jelintenzitás látható a 
T1 és T2 súlyozott felvételeken egyaránt. Chronicus 
torsionál a jelintenzitás a T2 súlyozott felvételen 
általában csökken. nincs olyan biztos MR-kritérium, 
ami alapján a heretorsio diagnózisát fel tudnánk állí-
tani. Az MR-spektroszkópia a jövőben valószínűleg 
biztonságosabb elkülönítést tesz lehetővé a torsio, 
a tumor és gyulladás között. 

Izotópvizsgálat. Komplett friss heretorsio ese-
tén hiányzik a perfúzió és a vérpool képeken hideg 
területek vannak. A régebbi heretorsiok („missed 
torsion”) karakterisztikus képet mutatnak, az un. 
halo jelet. A centrális defektus megfelel a haemorr-
hagiasan infarceralt gócnak, perifériásan kifejezett 
hyperaemia látszik, ami a herezacskó másodlagos 
gyulladása miatt a fokozott vérátáramlását jelenti. A 
találati biztonság a kimutathatóságnál traumás 
esetben 75-95% közötti, friss torsionál kb. 90%, régi 
torsionál közel 100%. 

Angiomatosus elváltozások. Varicokele. A ple-
xus pampiniformis fali gyengesége miatt alakul ki. 
Ezen kívül a vena spermatica szájadékbillentyű dys-
functioja, a vérkeringés magas hidrosztatikus nyo-
mása a v. spermatica másodlagos billentyű elégte-
lensége miatt, valamint a muscularis pumpafunkció 
megváltozása az ondókötegnél is szerepet játszhat 
a kialakulásában. A tüneti varicokelék bal oldali 
vesetumoroknál vénás elfolyási nehezítettség 
következtében léphetnek fel. A férfi lakosság 8-23%-
át érinti a varicokele, az infertilis férfi betegeknél az 
incidencia 10-30%. Dohányosoknál gyakrabban lép 
fel. Csökkent spermiogenesis társulhat hozzá. A 
varicokelék túlnyomórészt (80-90%) bal oldalaliak, 
16%-ban kétoldaliak. A jobb oldalon izoláltan csak 
3%-ban fordul elő. Legtöbb beteg fertilitas problé-
ma miatt keresi fel az orvost. Emellett 5-10%-ban 
fájdalom és esztétikai probléma szerepel. A diagnó-

a vérkeringést és ezáltal a hereparenchyma károso-
dását okozza. A hereruptura a tunica albuginea 
repedésével jár. Az ektopiás here a rögzítettségük 
miatt a tompa traumák hatására különösen sérülé-
keny.

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
UH-vizsgálat. A here és a mellékhere acut bevérzése 
általában echodus, a trauma utáni első naptól kezd-
ve a vérzés további szakaszában az echogenitás 
csökken (8.213. ábra). A szomszédos anatómiai kép-
letek kompressziója és diszlokációja figyelhető meg. 
A subcapsularis haematoma echoszegény is lehet 
és a tunica albugineát előemeli. A szeptumoknál a 
nagyon alacsony echogenitás haematokelére utal. 
Bevérzés heretumoroknál is előfordulhat, különö-
sen az embrionális carcinománál lép fel. 

CT-vizsgálat. Hiperdenz intratesticularis területek 
friss bevérzésre utalnak. Az idősebb haematomák 
ipodenzek és a folyadékkal azonos denzitásértéket 
mutatnak. Késői sátudiumban meszesedések lép-
hetnek fel (hiperdenz képletek). 

MR-vizsgálat. Alkalmas és nagy segítséget ad a 
tunica albuginea sérülésének a megítélésére. A 
tunica albuginea rupturája a proton denzitású és T2 
súlyozott képen széles jelszegény zónaként látható. 
Acut vérzés a T1 és T2 súlyozott SE felvételen ala-
csony jelintenzitású, subacut vérzésnél a methae-
moglobin tartalomtól függően magasabb jelme-
net látható. A vérzés további folyamatában a jelin-
tenzitás a haemosiderin tartalom és rétegződés 
következtében, különösen a T2 súlyozott grádiens 
szekvenciánál, magasabb jelintenzitást mutat. A 

8.212. ábra. 
a., b., c. Scrotum axiális, coronalis, sagittalis T2 MRI. A jobb 
oldali here alsó és középső harmada határán T2-n jelsze-
gény, keskeny sáv látható trauma következményeként
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8.213. ábra. 
Color Doppler vizsgálat.Bal oldali mellékhere fej és test 
kiszélesedett, szabálytalanul megnagyobbodott, állományá-
ban echoszegény, csaknem cystosus képletek. A mellékhere 
fej környezetében folyadékgyülem echomentes sávként. 
Érintett terület avaszkularizált. Mellékhere fej és test contu-
sio bevérzéssel
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tától általában nem különbözik (8.216. ábra). A mel-
lékhere cysták többnyire a mellékhere fejben 
találhatók. nem ritkán multiplexek és a nagyságuk 
2-25 mm között lehet (8.217. ábra). A cysták és a cys-
taszerű struktúrák 2-3 mm-es nagyságtól 
UH-vizsgálattal már kimutathatók. A találati bizton-
ság közel 100%. Differenciáldiagnosztikailag az abs-
cessus (megfelelő klinikum, cystosus képleten belül 
belső echok, egyenetlen felületű és vastagságú 
cystafal) és a cysticus tumor (lágyrész részlet) jön 
szóba. 

MDCT-vizsgálat. A cysták tartalma folyadékden-
zitásnak megfelelő értéket mutat (0-25HU), a cysta 
fala éles egyenletes. Kontrasztanyag adás után a 
cystán belül nincs kontrasztanyag felvétel és így 
denzitásváltozás, ezzel szemben abscessusnál és 
haematokelenél a cystosus elváltozás pereménél 
komoly enhancement lép fel. A régebbi haemato-
kelék esetén a falban meszesedések mutathatók ki. 
A CT nem játszik lényeges szerepet a cysticus here-
megbetegedések kimutatásában és differenciáldi-
agnózisában. 

MR-vizsgálat. A hydrokele a T1 súlyozott SE fel-
vételen alacsony jelintenzitású, a T2 súlyozott felvé-
teleken magas jelmenetű. A haematokele jelinten-
zitása a vérzés korától függ. Frissen fellépő haema-
tokele közepes jelintenzitást mutat a T1 képen és 
relatíve magas jelmenetű a T2 súlyozott SE felvéte-
len. A chronicus haematokele T1 és T2 súlyozott fel-
vételen magas jelintenzitású. A spermatokele 
különböző jeltartalommal rendelkezik a cystaben-
nék protein tartalmától függően. Magas protein tar-
talomnál mindkét jelmenetben magas jelintenzitás 
látható. Diagnosztikus szempontból fontos a cysták 
lokalizációja. Az MRI magas találati biztonságot 
mutat az intrascrotalis cystosus léziók kimutatásá-
ban. 

Tumorok. Heretumor. A heretumorok az összes 
malignus daganat mintegy 2%-át teszik ki, fiatal fér-
fiaknál gyakoribb az előfordulás. Az incidencia: 6 új 
megbetegedés/100 000 lakos/év. Az egyetlen 
ismert etiológiai faktor a cryptorchismus, aminél a 
megbetegedési rizikó 4-7%. Maldescensus testis 
esetében – függetlenül a terápiás beavatkozástól – 
a malignus elfajulás veszélye negyvenszer maga-
sabb, mint a normális esetben, 2%-ban kétoldali a 
folyamat. A heretumorban szenvedő betegek egy-
harmadánál normális a spermiogram. A betegek 
felében a diagnózis felállítása idején legtöbbször 
már lymphogén metastasis található. Az első nyi-
rokcsomó állomás a bal vesehilus közelében elhe-
lyezkedő nyirokcsomó csoport, valamint az aorto-

zis általában klinikai. UH-vizsgálattal, duplex 
Doppler és színes Doppler technikával, valamint a v. 
spermatica venográfiája útján állíthatjuk fel a diag-
nózist (8.214. ábra). Az embolizációs terápia a kezelt 
betegek 90%-ában javulást hoz. A spermiogram 
javulása 6-12 hónap után várható a beavatkozást 
követően. További ritka érmalformáció a benignus 
lymphangioma és haemangioma, ami legtöbbször a 
scrotum mély részeiből indul ki. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
UH-vizsgálat. A varicokeléknél a plexus tágulata 10 
mm-nél, az egyes vénák harántátmérője 2 mm-nél 
nagyobb. A vénák átmérőjét álló helyzetben és 
Valsalva manővernél kell mérni. Retrográd vérkerin-
gés – az áramlási irány megváltozásával – Doppler 
UH-vizsgálattal ismerhető fel. Különösen értékes a 
varicokele diagnosztikájában a színes Doppler 
UH-vizsgálat, amelynek a találati biztonsága kb. 
98% (ld. 8.214. ábra). A varicokele kapcsán throm-
bophlebitises elváltozás léphet fel a plexus pampi-
niformisban, ami a diagnosztikát megnehezíti.

MR-vizsgálat. A jelintenzitás a tágult vénákban 
különböző, függ az áramlási sebességtől. normál 
esetben T1 súlyozott felvételen a varicokele köze-
pes jelintenzitást mutat és magas jelmenetű a T2 
súlyozott felvételen. Az MR-vizsgálat találati bizton-
sága nem éri el a duplex- és color Doppler vizsgálat 
értékét.

Venográfia. A varicosusan tágult plexus pampini-
formis a v. spermatica vénás billentyűinek insuffiti-
entiáját igazolja.

Cystosus elváltozások. Az intratesticularis 
cysták tünetmentes betegeknél UH-vizsgálattal 
4-10 %-ban találhatók. A benignus cysták a tunica 
albugineatól indulnak ki és többnyire jól tapintha-
tók. Keletkezésük leggyakoribb oka, hogy a vakon 
végződő efferens ductulik dilatalnak és cystaszerű-

vé válnak, ill. gyulladásos vagy traumás oka is lehet. 
A cystosus elváltozások túlnyomórészt a rete testis 
közelében találhatók és főleg a középkorúaknál 
manifesztálódnak. A mediastinum testis közelében 
kialakuló intratesticularis cysták többnyire szoliterek 
és gyakran gyulladás után alakulnak ki. Cysticus 
heredegenerációk multiplex cystával diffuze és 
szegmentálisan is felléphetnek a mediastinum tes-
tisben és a testis körülírt régióiban. Ezeket a jóindu-
latú cystosus elváltozásokat el kell különíteni a pri-
mer cysticus heretumoroktól, amelyeknél a cysta 
mellett általában szolíd részletek is kimutathatók a 
cysta lumenen belül a fallal összefüggésben. 
Ilyenkor hisztológiailag általában teratomáról van 
szó. A seminoma csak ritkán jár cystaképződéssel. 
A herezacskón belül jóindulatú cystosus elváltozás 
lehet a hydrokele és spermatokele, ami UH-val a 
spermium tartalom ellenére echomentes megjele-
nésű. Hydrokele alatt értjük a tunica vaginalis pari-
etalis és visceralis lemeze között fellépő folyadék-
gyülemet, amelynek gyakorisága kb. 1%, jobb olda-
lon kissé gyakrabban fordul elő, 10-15%-ban kétol-
dali lehet. Congenitalis formái úgy alakulnak ki, 
hogy a tunica vaginalis és a hasüreg között az elzá-
ródás nem következik be és egy un. nyitott proces-
sus vaginalis testis persistal. A gyakori másodlagos 
hydrokelék gyulladás, trauma vagy malignus alap-
betegség következményei. A másodlagos hydroke-
lék 20%-áért heretumor a felelős. Differenciál-
diagnosztikai szempontból a scrotumba herniáló-
dott bélkacsok és a trauma utáni haematoma jön 
szóba. Spermatokelék különböző nagyságú cysto-
sus képletként ábrázolódnak, amelyek tapintással a 
herétől és a mellékherétől jól elhatárolhatók. Ezek 
általában a pubertas után lépnek fel, előfordulásuk 
leggyakoribb 40-60 életév között. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
UH-vizsgálat. A valódi cysták echomentesek, éles 
fallal rendelkeznek és mögöttes dorzális hangfel-
erősödés látszik (8.215. ábra). Differenciáldiagnosztikai 
szempontból fontos az anamnézis mellett a cysta 
topográfiája. Cystosus tumorok esetén szolid 
tumorrész is kimutatható, ami által az egyszerű cisz-
tától el lehet különíteni. A hydrokelét a típusos 
folyadékeloszlás alapján egyértelműen tudjuk diag-
nosztizálni. A herezacskóba herniálódott bélkacsok 
a real time UH-vizsgálatnál perisztaltikáznak, s leve-
gőtartalom mutatható ki bennük. Ha a cystákban 
belső echokat látunk, bevérzésre, vagy gyulladásra 
utal. Hosszú ideje fennálló haematokelék a here-
zacskó megvastagodásához vezetnek. Sperma-
tokele a fehérjetartalom ellenére a mellékhere cys-

8.214. ábra. 
Color Doppler UH. B.o. a mellékhere feje körül tágult varixok. 
Varicokele

8.215. ábra. 
2D UH. A bal here alsó felében szeptált, éles szélű, vékony 
falú cisztózus képlet

8.217. ábra. 
2D UH. Mellékhere cysta echomentes képlet

8.216. ábra. 
CD UH. Mellékhere fej területén multiplex spermatokele cys-
tosus képletek formájában
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anyaggal nem töltjük ki, a nagyobb ereket nem 
festjük meg k. anyaggal – különösen sovány bete-
geknél – tévesen nyirokcsomóknak véleményez-
hetjük, fals pozitív eredményt adhat.

MR-vizsgálat. A seminoma a T2 súlyozott SE fel-
vételen homogén nodularis képletnek látszik csök-
kent jelintenzitással (8.219. a, b ábra). A nem semino-
mák inhomogén jelmenetűek és gyakran capsulá-
val vannak körülvéve. Az intratesticuláris septumok 
megszakadása a malignus tumornövekedés egyik 
magas specificitású jele. A T1 súlyozott SE felvétele-
ken a legtöbb heretumor a normális hereszövettel 
azonos jelintenzitást mutat, a magas jelintenzitás 
bevérzésnek felel meg, ami különösen embrionális 
carcinomáknál fordul elő. A legtöbb teratogén car-
cinoma inhomogén jelintenzitású, a tumor körüli 
capsula mindkét daganatcsoportban előfordul. A 
T2 súlyozott képen jól kivehető tunica albuginea 
körülírt megszakadása tumor invázióra utal. Az 
ondóköteg és a mediastinum testis területén fellé-
pő jelintenzitásváltozás szintén tumorinfiltráció jele. 
Az MR-vizsgálat szenzitivitása az intratesticularis 
térfoglalások kimutatásánál közel 100%. Az egyes 
tumortípusok között azonban ez a módszer sem 
tud mindig különbséget tenni, mint általában a 
többi képalkotó eljárás sem. A tunica albuginea és 
az ondóköteg tumoros infiltrációját az MR-vizsgálat 
sem ismeri fel biztonsággal. 

Mellékheretumor. A mellékheretumorok túlnyo-
mó része benignus, a tumorok negyede malignus. 
Ezen utóbbiaknál elsősorban sarcomáról van szó. A 
leggyakoribb jóindulató daganat (30%) az adeno-
matoid tumor, amelynek oka a Müller-járatok resi-
duumára vezethető vissza és ritkán nőknél is előfor-
dulhat. Leiomyoma 15%-ban bilateralis, gyakran 
hydrokele kíséri. Papillaris cystadenoma egy 
hamartoma, a caput epididymisre lokalizálódik és 
az esetek felében kétoldali. Differenciáldiagnosztikai 
szempontból fontos, hogy Hippel-Lindau megbe-
tegedéssel együtt fordulhat elő. Ritka jóindulatú 
tumorok a fibroma, haemangioma, lipoma és 
myxoma. A képalkotó eljárások ezen megbetege-
dések diagnosztikájában specifikus információkat 
nem adnak. 

Angiomatosus elváltozások. Az ondóköteg 
tumorai ritka megbetegedések. Hisztológiailag túl-
nyomórészt mesenchymalis formák és ezek malig-
nus variációi. 70%-a a tumoroknak jóindulatú. A leg-
gyakoribb jóindulatú térfoglalás a lipoma. Malignus 
tumorok főként az ondóköteg alsó részében lépnek 
fel. Fiatal betegeknél rhabdomyosarcoma a leg-
gyakoribb. Ezen tumorok radiológiai képe jellegte-

len és a legtöbbször nem lehet a dignitásra követ-
keztetni. A differenciáldiagnosztikában a here és 
mellékheretumorok, hydrokelék, spermatokelék, 
herniák, valamint a gyulladásos elváltozások (tuber-
culosis vagy lues következtében) jönnek szóba. 
Gyakran a vasa defferens meszesedései mutathatók 
ki. A képalkotó eljárások ezen megbetegedések 
diagnosztikájához nem szolgáltatnak specifikus 
információt. 

Képalkotó eljárások összefoglaló 
értékelése 

Az ultrahangvizsgálat a herezacskó elváltozásai-
nak első diagnosztikai módszere, amit alacsony cost 
benefit jellemez. Az MR-vizsgálat a scrotalis tér-

cavalis és praecavalis nyirokcsomók. A heretumorok 
5%-át a fellépő fájdalom miatt fedezik fel, ami az 
intratumorális bevérzésre vezethető vissza. Az int-
rascrotalis tumorok mintegy 96%-a a csírahámból 
indul ki és 99%-a malignus. A terápiás beavatkozás 
szempontjából el kell különíteni a seminomát 
(42%) és a nem seminomákat. A tumorok 65%-a 
hisztológiailag egyforma, míg a maradék hetero-
gén tumorszerkezetet mutat. Amíg az embrionális 
carcinomák és teratomák a gyermekkorban gya-
koriak, addig a seminoma általában nem fordul elő. 
A későbbi életkorban a heretumorok összes fajtája 
felléphet. A gonád stroma daganatai 3%-ot tesznek 
ki, amelyekből 10% malignus. Ezek közül kiemelen-
dő a Leydig-sejt tumor, az androblastoma, téka-
sejt tumor, valamint a differenciálatlan típusúak. 
Mindegyik malignus jellegű. Ritka heretumor a 
gonadoblastoma, a rete testis adenocarcinomá-
ja, rhabdomyosarcoma és a primer extrascrota-
lis tumorok metastasisai. A lymphomák a leg-
gyakoribb másodlagos heretumorok, különösen 
gyermekkorban és az 50 éves korosztálynál figyel-
hető meg. A radiológiai kép nem specifikus. 

Diagnosztikus eljárások alkalmazása és értéke. 
UH-vizsgálat. Szenzitivitása az intratesticularis lézi-
óknál közel 99%. A térfoglalás intra- vagy extratesti-
cularis lokalizációja között közel 100%-os bizton-
sággal lehet különbséget tenni. A seminoma túl-
nyomórészt homogénen echoszegény szolid tér-
foglalás, amely élesen határolódik el az ép herepa-
renchymától. Ez az echomorfológia az összes semi-
noma mintegy felénél megtalálható. A nem semi-
nomás daganatok 70%-ánál inhomogén, zömében 
kevert vagy echoszegény belső echostruktúra lát-
szik, intratumorális meszesedések vagy cysták for-
dulnak elő, életlen irregularis elhatárolódást mutat-
nak (8.218. ábra). Fokozott reflektivitású területek és 

többé-kevésbé kifejezett hangárnyékok a semino-
mák 9%-ánál, a teratomák 20%-ánál és a kevert 
daganatok 18%-ában fordulnak elő. Ezek fibrosisnak 
vagy meszesedéseknek felelnek meg. A duplex és 
színkódolt UH-vizsgálatnál a heretumotok 70%-a 
hypervascularisalt. 

A nem tapintható tumorok kb. 4-5 mm nagy-
ságtól mutathatók ki a normálistól eltérő, irregularis 
belső echoszerkezetük alapján. A heretumorok 
screeningjénél a fals negatív leletek gyakorisága az 
irodalomban mintegy 3%-ra tehető, a módszer talá-
lati biztonsága nagy részben a vizsgáló tapasztala-
tától függ. További probléma, hogy a heretumorok 
egy része azonos echogenitást mutat az ép herepa-
renchymával, így UH-vizsgálattal nem különíthető 
el. Az elváltozás kimutatásakor a folyamat dignitásá-
nak megítélése okoz nehézséget. Ezen problémák 
alapján a heretumorok UH-vizsgálata során 17% fals 
pozitivitás fordulhat elő. 

CT-vizsgálat. A seminoma általában hiper-
denz, a denzitásérték 45-65HU között van, a 
tumor relatíve homogén. Anaplasticus semino-
mánál a szerkezet szabálytalan, amelyen belül 
magasabb és alacsonyabb denzitású területek lát-
hatók. A teratoma inhomogén szerkezetű, részben 
hiper-, részben hipodenz, és gyakran meszesedése-
ket tartalmaz. Non Hodgkin-lymphoma és 
Leydig-sejtes tumorok többnyire hiperdenzek 
(magasabb a denzitás 60HU-nál és a tumor homo-
gén). Kontrasztanyag adása után a hiányzó denzi-
tásváltozás alapján különbséget tudunk tenni régi 
heretorsio és tumor között. Ectopias heréket 
CT-vel mintegy 80-95%-ban tudunk detektálni. Ha 
nagyobb az ectopias here és inhomogén a szerke-
zete, akkor ez malignitás gyanúját kelti. A 
CT-vizsgálatot tisztázatlan UH-lelet esetén indikál-
juk, pl. amikor nem tudunk különbséget tenni jó- és 
rosszindulatúság között, vagy bizonytalan dignitású 
folyamatról van szó. Számos esetben csak a műtéti 
beavatkozás tisztázza a folyamat jellegét. Az ecto-
pias herét a CT-n nyirokcsomóval téveszthetjük 
össze. Kontrasztanyag adás után a nyirokcsomók 
15-20HU denzitásnövekedésével szemben a here 
kontrasztanyag felvétele valamivel magasabb, ez 
segíthet az elkülönítésben A nyirokcsomó staging 
megítélésénél a CT 70-80%-os találati biztonságú. 
A nyirokcsomó metastasis pontos kimutatása szem-
pontjából a fals pozitivitás és negatívitás egyaránt 
előfordulhat. Különösen problematikus az alacsony 
tumorstádiumnál, amikor a CT-n a nyirokcsomóban 
lévő mikrometastasisok nem ismerhetők fel és fals 
negatív lelet születik. Ha a bélkacsokat kontraszt-

8.218. ábra. 
2D UH. Jobb oldali here alsó részében heterogén szerkezetű, 
cisztózus elemeket és echogén képleteket tartalmazó szolid 
térfoglalás. Teratocarcinoma

8.219. ábra. 
a., b. Axiális és sagittális T2 MRI. Bal herén belül csökkent 
jelintenzitású, heterogén szerkezetű térfoglalás. Seminoma
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foglalások vonatkozásában számos esetben a leg-
fontosabb modalitás. Ezzel a módszerrel a zsírtarta-
lom, a cysticus és bevérzett területek jól elkülönít-
hetők. Az MR-vizsgálatnak nagy előnye, hogy a 
tunica albuginea, valamint az intratesticularis sep-
tumok igen jól felismerhetők. A tumor és a gyulla-
dás közti elkülönítés megoldatlan problémának lát-
szik és gyakran csak műtéti tisztázás lehetséges. A 
technikai fejlesztés eredményeként az egyes tumor-
típusok elkülönítése, főleg a dignitás meghatározá-
sa vagy valószínűsítése a jelintenzitás vagy a kont-
rasztanyag halmozás alapján egyre jobban sikerül. 
A duplex Doppler és színes Doppler vizsgálatok 
elvégzése után kérdéses, bizonytalan vascularis 
leletnél izotópdiagnosztikai módszerrel egészíthet-
jük ki az UH-vizsgálatot, ill. MR-vizsgálatra kerülhet 
sor. Ha ultrahangvizsgálattal az ectopiás herét nem 
találjuk, akkor a CT- és MR-vizsgálatra is szükség 
lehet. Heretumor esetén a CT, az MRI és a PET a 
választandó módszer a retroperitonealis nyirokcso-
mó metastasisok kimutatásában. 
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Képalkotó morfológiai anatómia  
és élettani változások 

Ultrahang-anatómia 

Uterus. A kismedencei szervek vizsgálata mindig az 
uterus ábrázolásával kezdődik, ez szerepel referen-
ciapontként. Általában a középvonalban helyezke-
dik el, de lehet jobbra vagy balra helyezett is, nor-
mális pozíciója az anteverzió-anteflexio. Nem ritka 
azonban a retroflexio, amikor ábrázolása nehezített. 
A méh méretét és alakját a nők kora, szülések száma 
és a menstruációs ciklus is befolyásolja. A pubertás-
kor előtt alakja hosszúkás, n gy részét a cervix alkot-
ja. A pubertáskori hormonális változások következ-
tében alakul ki a cervix és az uterus felnőttkorra jel-
lemző alakja és helyzete. Fertilis korban lévő nőben 
a hosszmetszeti képen mért mérete 6–9x3–4 cm. A 
cervikális csatorna 1–3 mm tág. A cervixben a por-
tio felszíne alatt változó nagyságú cisztikus képletek 
ábrázolódhatnak, amelyek a Naboth-tüszőknek 
felelnek meg. 

A menstruációs ciklus alatt az uterus két rétegé-
ben, az endometriumban és a myometriumban jel-
legzetes méretbeli és morfológiai változások tör-
ténnek, melyek ultrahangvizsgálattal jól nyomon 
követhetők. 

Myometrium. A myometrium három zónára oszt-
ható: egy igen vékony belső, egy relatíve vastag 
középső, és egy szintén vékony külső rétegre. Ez 
utóbbi két réteg viszonylag homogén szerkezetű és 
közepes echogenitású, számottevő változást sem 
életkor függvényében, sem a menstruációs ciklus 
kapcsán nem mutat. 

A myometrium belső vékony rétege a menstru-
ációt követő proliferációs fázisban nem mindig 
detektálható, a posztovulációs szekréciós fázisban 
azonban megvastagszik és echoszegény gyűrűként 
veszi körül az echodús endometriumot.

Endometrium. A méhnyálkahártya a menstruá-
ciót követően 2–3 mm vékony echogén vonal. A 
proliferációs szakban jelentősen megvastagszik 

(8–12 mm) és echoszegénnyé válik, míg a myomet-
riummal határos vékony rétege, valamint a centráli-
san összefekvő belfelszínek éles, kifejezetten hipe-
rechogén vonalakként ábrázolódnak (three line sign). 
Az ovulációt követő szekréciós fázisban az endo-
metrium homogénen echodenzzé válik, melyet a 
fentiekben leírt legbelső echoszegény myometri-
um réteg határol gyűrűszerűen.

A nőgyógyászati UH-vizsgálat protokolljának 
része – különösen menopauzában és hormonális 
kezelések alatt – a méhnyálkahártya vastagságának 
meghatározása: mérése az uterus hosszmetszeté-
ben a mellső fali endometrium-myometrium határ-
tól a hátsó fali endometrium-myometrium határig a 
legvastagabb területen történik. 

Petefészek. Az ováriumok általában az uterustól 
laterálisan, a vena iliaca interna mellett-felett helyez-
kednek el, de mobilitásuk miatt előfordulhatnak a 
Douglas-űrben, illetve a kismedence egyéb terüle-
tein is. A pre-pubertásban és posztmenopauzában 
kicsiny méretük miatt ábrázolásuk nehéz, gyakran 
nem lehetséges. Fertilis korban az ovárium alakja 
ovális, méretük változó, kb. 2x2,5x3,5 cm-es. A 
kéregállományban (külső réteg) lévő 1–4 mm-s 
echomentes, cisztózus területek a különböző érési 
fázisban lévő folliculusoknak felelnek meg. Az echo-
dús centrum tüszőt nem tartalmaz. A normális 
menstruációs ciklus alatt jól nyomon követhető a 
folliculus növekedése és változása, átlagosan a cik-
lus 9–10. napján jelenik meg a domináns folliculus 
8–10 mm átmérőjű, kerek folyadéktartalmú képlet 
formájában. Naponta átlagosan 2–3 mm-t nő, az 
érett formában 20–25 mm. Tüszőrepedést követő-
en a Douglas-térben kevés folyadék jelenhet meg, 
az ováriumban pedig kialakul a sárgatest (corpus 
luteum), mely echodús képlet formájában azonosít-
ható.

Petevezeték. A petevezetékek élettani körülmé-
nyek között nem ábrázolódnak. A tuba lefutása 
csak akkor látható, ha folyadék veszi körül, illetve ha 
lumenén belül folyadék vagy szövetszaporulat van.

Hüvely. A hüvely a húgyhólyag mögött összelapult 
cső átmetszeteként ábrázolódik, nyálkahártyája általá-
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hiányozhat, vagy inkomplett formában ábrázolód-
hat, a myometrium mk. rétege diffúzan hipointenz-
zé válik. Exogén hormonbevitel – posztmenopau-
zális hormonterápia – hatására a reproduktív kor 
ciklikus változása és morfológiai képe áll vissza. 

Parametrium, ovárium. A parametrium T2 s. és 
T1 súlyozott mérésen is jól megítélhető, heterogén 
hiperintenz jelintenzitást mutat, reprezentálva zsír-
szöveti alapszerkezetét. A parametriumon belül fut-
nak az uterális és ovariális arteriák, vénás plexusok 
és nyirokerek, valamint az uréter és a tuba uterina is. 

Az ovárium jellegzetes anatómiai felépítését az 
uterushoz hasonlóan a T2 súlyozott szekvenciákon 
különíthetjük el: perifériás részén elhelyezkedő 5–10 
mm széles hipointenz kortexre és centrális hiperin-
tenz szerkezetű medullára tagolható. A follikulusok 
2–4 mm alatti, apró kis cisztózus képletként ábrázo-
lódnak kortikális, szubkortikális lokalizációban. 
Reproduktív korban a menstruációs ciklus fázisától 
függően az érő folliculus T2 s. felvételeken hiperin-
tenz, vékony falú 10–25 mm-s cisztózus képlet for-
májában ábrázolódik.

Posztmenopauzában az ovárium atrófizál, diffú-
zan hipointenz jelet mutat, a follikulusok nem külö-
níthetők el.

A tuba uterina az uterus fundusától induló hipoin-
tenz kötegként ábrázolódik mindkét alapszekvencián.

Képalkotó diagnosztikai módszerek 

Hagyományos röntgendiagnosztika 

A hagyományos röntgendiagnosztika szerepe a 
szülészet-nőgyógyászati diagnosztikában csekély.

Előrehaladott kismedencei tumorok – elsődle-
gesen a peritoneális és mezenteriális infiltrációt 
okozó ovárium tumorok –, illetve szülészeti-nőgyó-
gyászati műtétek szövődményeként jelentkező ile-
usok diagnosztikájában natív hasi röntgenfelvétel 
vagy hasi átvilágítás történhet. A rtg. felvételen 
megítélendő az ileus típusa (mechanikus/paraliti-
kus), az elzáródás szintje, továbbá szabad levegő 
jelenléte.

A női infertilitás kivizsgálásának alapvető része 
– a transzvaginális ultrahang és mR-vizsgálat után 
– a tubák átjárhatóságának és betegségeinek diag-
nosztikájára alkalmas hiszteroszalpingográfia. 
Transzvaginálisan bevezetett katéteren keresztül 
kontrasztanyagot (KA) juttatnak az uterus lumené-
be, ahonnan az átjárható tubákon keresztül a has-

üregbe kerül az anyag. A KA befecskendezés külön-
böző fázisaiban készülnek a-p. felvételek a kisme-
dencéről, regisztrálva a méh és a tubák alaki eltéré-
seit és a tubák átjárhatóságát, illetve az elzáródás 
szintjét és morfológiáját.

Ultrahang-diagnosztika 

A szülészet-nőgyógyászati diagnosztikában az ult-
rahangvizsgálat elsődlegesen és rutinszerűen alkal-
mazható módszernek tekinthető. Napjainkban a 
szülészet-nőgyógyászatban általánossá vált a hüve-
lyi és a hasi ultrahang használata. mind a női kisme-
dence, mind a magzat pontos anatómiai és funkcio-
nális állapotának megítélésére kiválóan alkalmas, 
könnyen hozzáférhető, relatív olcsó és veszélytelen 
eljárás. 

Az endovaginális vizsgálófejek megjelenése 
minőségi változást hozott a kismedencei szervek 
vizsgálatában. ma már a szülészet-nőgyógyászati 
protokoll előírja, hogy lehetőség szerint a nőgyó-
gyászati és a kora terhességi ultrahang vizsgálatok 
transzvaginális úton történjenek.

Hüvelyi ultrahangvizsgálat (transzvaginális ultra-
szonográfia – TVS). A transzvaginális vizsgálat során 
a hüvelyboltozaton át, közelről 5-10 mHz frekvenci-
ájú 90–270° látószögű konvex vagy phased-array 
transzducerrel vizsgálhatók a belső nemi szervek. A 
hüvelyi transzducer magasabb frekvenciája révén, 
rövidebb fókusztávolságon belül nagyobb felbon-
tóképességgel rendelkezik, szemben a transzabdo-
minális transzducerek alacsonyabb frekvenciájával 
és következményes gyengébb felbontóképességé-
vel. A vizsgálatnak számos előnye mellett csak 
néhány hátránya van. Anatómiai okból és a transz-
ducer jellegéből adódóan a vizsgálati síkok nem 
választhatók szabadon; a leképezési terület a rövi-
debb fókusztávolság miatt behatárolt – általában 
8–12 cm mélységtartomány vizsgálható; továbbá 
akadályt képezhet a hüvely nagyfokú szűkülete.

A vizsgálat háton fekve üres húgyhólyaggal tör-
ténik. A vizsgálat során általában a sagittális és 
coronális síkokban tekintjük át a kismedence ábrá-
zolható részét, kiinduló pont az uterus, ezt követi a 
petefészkek, petevezetékek, Douglas-üreg és egyéb 
kismedencei képletek felkeresése.

A transzvaginális módszer különösen hasznos az 
ovárium és endometrium szerkezetének és patoló-
giás folyamatainak vizsgálatára, a normális és kóros 
koraterhességi állapotok diagnosztikájára és köve-
tésére, a női infertilitás kivizsgálására és mestersé-

ban intenzíven echodús vonalat ad, melyet echosze-
gény udvarként határol a hüvelyfal izomrétege.

Posztmenopauzában bekövetkező involúciós 
folyamatok következtében az UH morfológiai kép is 
megváltozik. Az uterus megkisebbedik, mérete 
átlagosan 3–7x1–2 cm-s, az endometrium elkeske-
nyedik (1–2 mm), a cavum kitágulhat. Az ováriumok 
is atrófizálódnak, szerkezetük homogenizálódik, a 
tüszők eltűnnek, elkülönítésük még transzvaginális 
szonográfiával is nehéz lehet.

CT-anatómia 

CT-vizsgálattal sem az uterus jellegzetes szöveti 
szerkezetét tükröző zonális anatómia, sem a menst-
ruációs ciklussal párhuzamos morfológiai változá-
sok nem detektálhatók.

Uterus, vagina. Az uterus corpus alakja, nagysá-
ga, helyzete variábilis, általában trianguláris alakú, 
homogén lágyrészdenzitású struktúraként ábrázo-
lódik. Kontrasztanyag beadását követően a myo-
metrium intenzíven halmoz, az uterus ürege kör-
nyezeténél kevésbé halmozó ”T” alakú sávként külö-
nül el centrálisan. A cervix kerek, homogén lágy-
részdenzitású struktúra, a méhtesttől élesen nem 
határolható el. 

Vagina ovális, lágyrészdenzitású, a rectum előtt 
húzódó képlet, lumene és a vagino-cervikális átme-
net csak tampon alkalmazása mellett ábrázolódik. 
A kontrasztanyagot a belső nyálkahártya intenzíven 
halmozza.

Parametrium, ovárium. A parametrium az ute-
rustól a medencefalig terjedő zsírdenzitású terület. 

Az uterus ligamentumai közül normális esetben 
a kerek ligamentum különíthető el lágyrészdenzitá-
sú kötegként a méhfundus lateralis szögletétől az 
inguinális csatorna felé haladva. Az aortából eredő 
artéria ovarica, az a. hypogastrica-ból eredő a. ute-
rina posztkontraszos artériás fázisban, az uterovagi-
nális plexus és a vénák a parenchimás fázisban 
ábrázolódnak jól.

A parametriumon belül az ováriumok nem min-
dig ábrázolhatók. Ha detektálhatók, ovális vagy 
kerek homogén lágyrész-denzítású képletként talál-
hatók meg az uterustól dorzo-laterálisan az iliacalis 
éroszlás környezetében. Kontrasztanyag beadását 
követően a folliculusok 0,5–2,5 cm-es folyadékden-
zitású képletként elkülöníthetőkké válnak.

A tuba uterina hipodenz kötegszerű képlet for-
májában az uterus fundusának laterális szögletétől 
követhető az ováriumok irányába. 

MR-anatómia 

Az uterus és az ováriumok anatómiai tanulmányok-
ból jól ismert felépítése a T2 súlyozott szekvenciájú 
felvételeken ábrázolódik jól, korrelálva a szövettani 
felépítéssel. 

T1 súlyozott szekvenciákon az uterus és az ová-
riumok is homogén alacsony jelintenzitású szerke-
zetet mutatnak.

Uterus, vagina. A T2 súlyozott SE felvételeken 
fertilis korban az uterus mR morfológiai képe az 
alábbi 4 jól elkülöníthető rétegből épül fel.
·	Az endometrium (i. réteg) és az uterus cavumá-

ban lévő folyadék hiperintenz területként látható 
centrálisan. Az endometrium vastagsága a 
menstruációs ciklus alatt változik, a menstruációt 
követő proliferatív fázisban 3–5 mm-ről 6–10 
mm-re növekedik, majd a szekréciós fázisban a 
14 mm-t is elérheti. 

·	A junkcionális zónának (ii. réteg) nevezett, belső, 
simaizomszövetben gazdag subendometriális 
myometrium réteg hipointenz, csaknem fekete 
sávként ábrázolódik, átlagosan 5 mm vastagsá-
gú. 

·	A középső myometrium réteg vagy vaszkuláris 
zóna (iii. réteg) az endometriumhoz hasonlóan 
ciklikus változást mutat, korai proliferatív fázisban 
mérsékelten hiperintenz, majd szekréciós fázis-
ban a vaszkuláris elemek hipertrófiája és a foko-
zott perfúzió miatt szélessége és hiperintenzitá-
sa fokozódik. 

·	Külső subszerozális réteg (iV. réteg) keskeny hipo-
intenz sávként ábrázolódik. 
Kontrasztanyag adására myometriumon belül 

korai gyors halmozás jelenik meg. Az endometri-
umra az elhúzódó, mérsékelt halmozás jellemző.

A cervix centrális hiperintenz rétegét a cervikális 
nyálkahártya és a nyákot tartalmazó cervix-csatorna 
képezi, ezt körülvevő, hipointenz, csaknem fekete 
prominens sáv a fibrózus kötőszövetet tartalmazó 
stromának felel meg. Az elasztikus szövetet és sima-
izom rostokat tartalmazó, külső cervikális stroma 
mérsékelten hiperintenz jelet mutat.

A vagina nyálkahártyája hiperintenz, izomrétege 
az alacsony extracelluláris víztartalom miatt hipoin-
tenz. Külön említést érdemel a perivaginális vénás 
plexus, mely a hüvelyt gyűrűszerű, magas jelinten-
zitású (T2 SE) tubuláris képletek formájában veszi 
körül.

Posztmenopauzában a ciklikus változás elma-
rad, az atrófia következtében az uterus megkiseb-
bedik. A junkcionális zóna posztmenopauzában 
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A 3D technika alkalmazása a nőgyógyászat-
ban. A vizsgálat 360°-os leképezést adó transzvagi-
nális 5–7 mHz frekvenciájú transzducerrel történik. 
A veleszületett méhfejlődési rendellenességek 
diagnózisa közel 100%-os biztonsággal felállítható 
e technikával. 

Az endometrium 3D ábrázolása lehetővé teszi a 
térfogat pontos meghatározását, melynek klinikai 
jelentősége a posztmenopauzában történő hor-
monpótlás monitorizálásában, a női infertilitás 
kezelésének követésében és az endometrium 
malignus elváltozásainak megítélésében van. A 
cisztózus ovariális képletek differenciáldiagnoszti-
kája a kül- és belfelszíni 3D rekonstrukciók révén 
pontosítható.

A 3D ultrahangtechnika alkalmazhatósága a 
szülészet-nőgyógyászatban. A transzvaginális 
módszer az 1. trimeszterben lehetőséget ad az 
embrionális képletek pontosabb felismerésére, a 
különböző fejlődési rendellenességek lehető legko-
rábbi kiszűrésére.

A 2–3. trimeszterben transzabdominális vizsgá-
lattal magzati szervek, testrészek 3D rekonstrukció-
val nyert képei bármilyen irányban akár 360°-ban 
szabadon forgathatók, így bármilyen irányból átte-
kinthetők. 

CT-képalkotás 

Betegelőkészítés
·	4–6 órás éhezést követően, közepesen telt húgy-

hólyag. 
·	Vizsgálatot megelőző 2 órán belül orális 1000–

1200 ml CT-kontrasztanyag alkalmazása, folya-
matosan elfogyasztva. 

·	Bélmotilitás leállítására iv. 1ml Buscopan alkal-
mazható.

·	Kiegészítő eljárásként alkalmazhatunk hüvely-
tampont és a rectum kontrasztanyagos feltölté-
sét is az anatómiai ábrázolhatóság javítása érde-
kében.
Vizsgálati protokoll
Vizsgálati mező

·	rekeszkupolától az os pubis alsó széléig – malig-
nus folyamatok esetén 
Betegpozicionálás

·	háton fekvő helyzet, megemelt karokkal
Vizsgálati paraméterek

·	detektorsorok számától függően változó, pl.
– 4 szeletes multislice: 2–5 mm kollimáció
– 16 szeletes multislice: 1–1,5 mm kollimáció

·	Kontrasztanyag – függ a jódtartalmától (60–80 
ml, 2–4 ml/sec sebesség)
– Artériás fázis: bolus tracking vagy 30–40 sec 

késleltetés
– Parenchimás fázis: 60–70 sec késleltetés
– Késői fázis: posztkontraszt 3–5 perc – hólyagfal, 

ureter infiltráció megítélésére
·	Rekonstrukció

– mPR: coronális, sagittalis sík
– CT angiográfia, CT urográfia

MR-diagnosztika 

Betegelőkészítés
·	4 órás éhgyomori állapot.
·	Közepesen telt húgyhólyag. 
·	Szükség esetén bélmotilitás leállítása iv. 1 ml 

Buscopan alkalmazásával.
·	Vénabiztosítás (branülbehelyezés) kontraszt-

anyagos vizsgálat esetén.
Vizsgálati protokoll
Vizsgálati tekercsek

·	Leggyakrabban kismedencei phased-array teker-
cseket vagy testtekercset alkalmazunk a nőgyó-
gyászati mR-diagnosztikában. 

·	A phased-array tekercs a jobb jel/zaj aránnyal 
(S/N ratio), a régióra centrált kis vizsgálati mező-
vel (FoV) jobb szöveti és térbeli felbontóképes-
séggel bír. 

·	A transzvaginalis tekercs kiváló anatómiai felbon-
tóképességéből adódóan a cervixtumorok stá-
diummeghatározásában alkalmazható, de a rutin 
nőgyógyászati mR-diagnosztikában nem terjedt 
el.
Vizsgálati régió

·	Benignus folyamat esetén a teljes kismedencéről 
(crista iliaca-tól a gáttájékig), illetve a vizsgált 
szervre célzottan készülnek több síkban a külön-
böző szekvenciájú vizsgálatok. 

·	malignus folyamatok esetén a kismedencei cél-
zott vizsgálat mellett a retroperitoneális és parai-
liacalis-kismedencei, illetve inguinális nyirokcso-
mó-régiókról is készülnek kiegészítő felvételek. 
ováriumtumoroknál a teljes has áttekintése is 
szükséges az ováriumcarcinomákra jellemző 
peritoneális terjedés miatt. 

Szekvenciák, vizsgálati síkok – általános alapelvek:
·	Alapvizsgálatnak a spin-echo (SE), illetve turbo 

spin-echo (TSE) szekvenciák tekintendők a 
nőgyógyászati kismedencei diagnosztikában.

ges megtermékenyítés során szükséges diagnoszti-
kus vizsgálatokra. A TVS-nek speciális formája az 
invazív nőgyógyászati és szülészeti alkalmazás. 
Leggyakoribb az ultrahang vezérelte ovárium-folli-
kulus aspiráció és korionboholy-mintavétel, de 
ezenkívül petefészek-ciszta aspiráció, tályog-dre-
názs, Douglas-üreg punkció is könnyen végezhető 
manuálisan vagy tűvezető készülék segítségével.

Hasi ultrahangvizsgálat (transzabdominális ult-
raszonográfia – TAS). A hagyományos hasi ultra-
hangvizsgálat során a kismedence áttekintése telt 
húgyhólyag mellett történik. A telt hólyag egyrészt 
akusztikus ablakot képez a vizsgálandó régió jobb, 
részletesebb áttekinthetőségéhez, másrészt távol 
tartja a zavaró bélárnyékokat. 

A vizsgálathoz 3,5–5 mHz-es konvex, phased-ar-
ray vagy vector-array transzducereket használha-
tunk. A pásztázás során elsődlegesen sagittális és 
axiális síkokban tekintjük át a kismedencét, de bár-
mely egyéb vizsgálati sík is szabadon választható.

Nőgyógyászati alkalmazás során a kismedencei 
szervek és képletek felkeresése, morfológiai áttekin-
tése után, azok jellemző mutatóinak mérése követ-
kezik. Terhességben az első trimeszterben a transz-
vaginális vizsgálat előnyösebb, a 2–3. trimeszterben 
már a TAS alkalmas a magzati testrészek, szervek és 
a terhességgel összefüggő képletek megítélésére, 
mérésére.

minden kismedencei térfoglaló folyamat esetén 
vizsgálni kell az ureterek, vesék állapotát, az esetle-
ges elfolyási akadályozottság kizárása céljából. 
Keresni kell a szabad hasi folyadékot, a retroperito-
neális, kismedencei és inguinális nyirokcsomókat, 
parenchimás szervek metasztázisait is.

Color-Doppler ultrahangvizsgálatok. mind a 
transzabdominális, mind az endoszonográfiás vizs-
gálatok kiegészítéseként alkalmazható duplex és 
color-Doppler technika új fejezetet nyitott a nőgyó-
gyászati ultrahang-diagnosztikában. A kismedence 
részletes morfológiai áttekintése mellett – különö-
sen a transzvaginális color-Doppler vizsgálat – 
lehetőséget teremt a női kismedence érhálózatá-
nak non-invazív ábrázolására és véráramlás jelleg-
zetességeinek meghatározására. 

A hemodinamikai változások nyomon követésé-
vel a belső nemi szervek működésére vonatkozó 
funkcionális információk nyerhetők. A morfológiai 
képet és a keringési adatokat együtt értékelve a 
különböző kórfolyamatok felismerésében, differen-
ciáldiagnosztikájában, a folyamat változásának 
megítélésében és az alkalmazott terápiát követő 
monitorizálásban is segítséget nyújt. 

Leggyakoribb alkalmazási területek:
·	Az infertilis nők kivizsgálásában, a mesterséges 

megtermékenyítés módjának megválasztásában 
az artéria uterina és ovarica áramlási tulajdonsá-
gainak, paramétereinek mérése történik TVS kap-
csán. 

·	Térfoglaló folyamatok esetén a vizsgálat a daga-
nat vaszkularizációjáról, véráramlásának jellegze-
tességeiről szolgáltat információkat. A keringés-
vizsgálattal történő szövetkarakterizáció alapja a 
rosszindulatú daganatokban kifejlődő sajátos 
struktúra, a neovaszkularizáció azonosítása. A 
tumor angiogenezis során újdonképződött erek 
fala simaizom elemeket nem tartalmaz; az izom-
réteg hiánya a véráramlással szembeni keringési 
ellenállás csökkenésében nyilvánul meg, és ezál-
tal a daganatszövet vérátáramlásának fokozódá-
sát eredményezi, biztosítva a gyors sejtosztódás-
hoz szükséges vérmennyiséget. 

·	A méhen kívüli terhesség esetén a megterméke-
nyített petesejt kóros megtapadása helyén 
jelentkező véráramlási változások detektálhatók. 
A terhességi color-Doppler vizsgálatok az ute-

roplacentáris, umbilicalis és magzati keringés meg-
ítélésén keresztül a magzati hipoxiára és egyéb 
retardációt okozó stressz-állapotokra hívják fel a 
figyelmet.

3D ultrahangvizsgálatok. A háromdimenziós 
(3D) ultrahangtechnika még napjainkban is fejlődő-
ben lévő képalkotó eljárás. A hagyományos ultra-
hangmódszerekkel nyert metszeti képek csak a 
vizsgáló fejében állnak össze a vizsgált szerv vagy 
régió feltételezett térbeli kiterjedéséről, míg a 3D 
technika lehetőséget nyújt a teljes térfogatban való 
ábrázolására. 

A módszer legnagyobb előnye, hogy olyan új 
síkokat láthatunk, melyeket egyébként a 2D szken-
neléssel nem tudunk megjeleníteni. Ezt mind a 
gray-scale, mind a színes 3D technikában kamatoz-
tathatjuk. Bonyolult anatómiai struktúrák, fejlődési 
variációk, egyes daganatok és környezetük viszonya 
a többsíkú, rövid idő alatt előállítható rekonstrukci-
ókon jobban, megbízhatóbban elemezhetők, mint 
a hagyományos 2D módszerrel. A 3D technika 
különféle rekonstrukciós módszerek révén javítja az 
erek ábrázolhatóságát is. Legújabb fejlesztés a 4D 
technika, mely valójában „real time” 3D megjelení-
tést, a szkennelés közbeni azonnali „mozgó” 
rekonstrukciót jelent.

A szülészet-nőgyógyászati gyakorlatban tran-
szabdominális és transzvaginális 3 dimenziós mód-
szert egyaránt alkalmazzák.
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Leggyakrabban uterus- vagy ováriumtumorok-
nál használható. Hasznosan kiegészítheti és javít-
hatja a sugárterápia hatásfokát is. 

Szelektív embolizáció. iatrogén vagy traumás 
kismedencei vérzéseknél, előrehaladott nőgyógyá-
szati vérző tumoroknál végezhető eljárás. Daganatok 
esetében citosztatikumokkal kombinálható az 
embolizáló anyag (kemoembolizáció). Erőteljes vér-
zés esetén az azonos és gyakran ellenoldali tápláló 
ereket is el kell zárni. A leggyakrabban használt 
embolizáló anyagok a gelfoam partikulumok, de 
mikrocoilok behelyezésére is sor kerülhet, ha szu-
perszelektív módon a vérzés közelébe elhelyezhe-
tők. Leggyakoribb komplikációk: ischémiás idegi 
károsodás és a gluteális izmok nekrózisa. 

A-V malformáció embolizáció. Kongenitális 
vagy traumás formája fordulhat elő. Katéteres úton 
az embolizáció előtt fontos a malformáció oda- és 
elvezető érrendszerének pontos feltérképezése. 
gelfoam partikulumok, coilok és PVA segítségével 
történik az elzárás. A beavatkozás a sebészi eljárá-
sokhoz viszonyítva eredményesebb. 

A nőgyógyászati betegségek 
képalkotó diagnosztikája 

A transzvaginális ultrahang, a CT- és mR-diagnosztika 
az orvosi képalkotó módszerek között ma már 
jelentős helyet foglal el a női kismedence patoló-
giás elváltozásainak morfológiai megítélésében, 
elsősorban a genitális tumorok kivizsgálásában. A 
tumorok tekintetében szerepük nem a diagnózis 
felállításában, hanem a lokoregionális tumor kiterje-
dés meghatározásában, ezáltal a terápiás terv felál-
lításában, továbbá a nyomonkövetésben van. 

A rosszindulatú tumorok mellett az uterus fejlő-
dési rendellenességeinek, jóindulatú folyamatainak 
kivizsgálásában, az ovárium léziók karakterizálásá-
ban, benignus-malignus folyamatainak differenciál-
diagnosztikájában, a kismedencei gyulladásos 
folyamatok szövődményeinek diagnosztikájában és 
követésében egyre szélesebb körben alkalmazott 
eljárások az átmetszeti (cross-sectional) képalkotó 
diagnosztikai módszerek.

Fejlődési rendellenességek 

A méh fejlődési rendellenességei. A méh fejlődési 
rendellenességeinek hátterében müller-cső fejlő-

dési és egyesülési zavara áll. A kürtök, a méh és a 
hüvely felső kétharmada a müller-csövekből fejlő-
dik, az organogenezis során a két müller-cső egy-
más mellé kerül, közös faluk eltűnik, üregük egybe 
olvad és kialakul az egységes ivarcsatorna. Ezek a 
rendellenességek rendszerint a menarche vagy a 
termékenység zavarai miatt kerülnek felismerésre. 
Az elváltozás korlátozódhat a kürtökre, a méhre 
vagy a hüvelyre, de gyakran kombináltan fordul elő. 
A petefészkek épek, működésük normális, ezért a 
nemi fejlődés zavartalan.

Diagnózisuk ma már noninvazív módon transz-
vaginális ultrahanggal, kiegészítve a 3D technikával 
közel 100%-ban megállapítható. Differenciál diag-
nosztikai probléma esetén az mR-vizsgálat válasz-
tandó az uterus pontos morfológiai képének ábrá-
zolásához.
·	Az uterus bicornis a leggyakoribb anomália. Az 

uterus kontúrja szív alakú, a cervixben és a méh 
alsó részében egy üreg van, mely a fundusban 
két szarvra nyílik szét (uterus bicornis unicollis). 
Előfordulhat, hogy a két szarvhoz két méhnyak is 
társul (uterus bicornis bicollis).

·	Uterus unicornis (egyszarvú méh) esetén félolda-
li müller-cső aplázia miatt a méhnek csak az 
egyik fele fejlődik ki, a méh normálisnál kisebb.

·	Uterus duplex hátterében a müller-csövek egye-
sülési hiánya áll, az egész nemi csatorna kettő-
zötten alakul ki. Két azonos méretű, rendszerint 
hipopláziás méhtest, méhnyak és hüvely találha-
tó.

·	Uterus septus / subseptus esetén az egybeolva-
dás zavara csekélyebb, a méh üregének közép-
vonalában teljes vagy részleges hosszanti sövény 
marad vissza (egy méhnyak és egy hüvely van).

·	Uterus arquatus a kettőződési rendellenességek 
legenyhébb formája, ilyenkor szeptum nem ala-
kul ki, csupán a méhfunduson észlelhető sagittá-
lis behúzódás, a méh kártyaszív alakú. 

Hüvelyi kongenitális anomáliái. A müller-csövek 
kaudális végének izolált fejlődési zavarai közül leg-
gyakoribb a hüvely aplázia, illetve a vaginális szep-
táltság vagy kettőzöttség. 

Külön említést még a szűzhártya atréziája (atre-
sia hymenalis) érdemel. A nemi szervek normálisan 
fejlettek, de a szűzhártya zárt. Jellemző, hogy a 
menarche, később a menstruációk időpontjában 
heves görcsök jelentkeznek, de vérzés nincs. A 
menstruációs vér a hüvelyben felgyülemlik, azt 
kitölti, majd az uterus és a kürt is kitágul, vérrel telt 
lesz. Ultrahanggal a tág uterusüreget és a vaginát 

·	A vizsgálati síkok és egyéb szekvenciák kiválasz-
tása mindig a klinikai kérdéstől függ. 

·	A kismedencei betegségek megítélésénél rutin-
szerűen a T1 és T2 súlyozott spin-echo (SE), illet-
ve turbo spin-echo (TSE) szekvenciákat alkalmaz-
zuk 2 síkban, általában sagittális és axiális síkok-
ban. 

·	A natív vizsgálatokat esetenként – pl.tumor sta-
ging, gyulladások – kontrasztanyag adásával is 
kiegészítjük.

·	Kiegészítő grádiens echo szekvenciákat tumor 
staging esetén kontrasztanyagos dinamikus vizs-
gálat formájában alkalmazzuk: kontrasztanyag 
beadását követően 20–25 szekundumonként 
3–4 alkalommal ismételjük azonos vizsgálati 
mezőben és síkban a kiválasztott gRE szekven-
ciát. 

·	A szeletvastagság általános kismedence vizsgá-
latnál 5–8 mm, uterusra célzott vizsgálatnál 3–5 
mm, az intervallum 2–3 mm-s, a FoV tekercstől 
és a vizsgált régiótól függően 16–35 cm.
Célzott vizsgálat alapelvei

·	Uterus corpus és cervix patológiás folyamata 
esetén az uterus corpus/cervix hossztengelyével 
párhuzamos sagittalis és a hossztengelyre merő-
leges axiális síkokban végzünk T2 súlyozott SE/
TSE, illetve axiális síkban T1 súlyozott. SE/TSE 
szekvenciájú méréseket. Tumor staging esetén 
gRE (pl. FLASH 2D) szekvenciák alkalmazásával 
dinamikus KA-s vizsgálat végezhető a tumorki-
terjedés, szervi-szöveti infiltráció pontosítása, az 
élő és nekrotizált tumorszövet nagyságának 
meghatározása céljából. A dinamikus KA-s gRE 
vizsgálat általában az uterus/cervix hossztenge-
lyére merőleges síkokban történik. 

·	ováriumtumor vizsgálata esetén a kismedencére 
célzott sagittális T2, axiális T1 és T2 súlyozott SE/
TSE szekvenciák mellett a teljes hasi régióról 2 
síkban kiegészítő T2, illetve natív és kontraszt-
anyagos T1 súlyozott vizsgálat is – elsősorban 
zsírelnyomásos jellegű – szükséges a peritoneális 
metasztáziok megítélése céljából.

·	Zsírelnyomásos szekvenciákat a dermoid ciszta 
igazolásában, differenciáldiagnosztikájában is 
alkalmazzuk. összességében megjegyzendő, 
hogy a zsírelnyomás hasznos csaknem vala-
mennyi T2 súlyozott mérés esetében, valamint a 
posztkontrasztos T1 súlyozott felvételek során.

·	mR-urográfia kismedencei tumorok ureter érin-
tettsége vagy húgyhólyag-infiltráció esetén 
lehet indokolt.

·	Nyirokcsomó régiók vizsgálata: a retroperitoneá-

lis nyirokcsomó-régióról rutinszerűen coronális 
síkú, a parailiacalis és inguinális nyirokcsomó-ré-
giókról az iliacalis erek lefutásával párhuzamos 
ferde-sagittalis, ún. ”obturátor” síkban készülnek 
T1 súlyozott SE felvételek, melyek szükség esetén 
T2 súlyozott, illetve kontrasztanyagos T1 súlyo-
zott szekvenciákkal kiegészíthetők.

Angiográfia 

A női kismedence patológiás elváltozásainak kivizs-
gálásában a diagnosztikus angiográfiának ma már 
nincs szerepe. A tumorok vaszkularizációjáról, vér-
ellátási sajátosságairól a color-Doppler technikával 
kiegészített TVS, valamint a CT- és mR-vizsgálat 
(szükség esetén CTA, mRA) noninvazív módon szol-
gáltat elegendő információt a differenciáldiagnosz-
tikához, illetve a megfelelő terápia kiválasztásához.

Az angiográfiás terápiás beavatkozások azonban 
széles körben alkalmazottak. A lokoregionális intra-
arteriális daganat terápia mellett napjainkra egyre 
népszerűbbé válik az uterus myomás elváltozásai-
nak szuperszelektív embolizációja – azonban min-
den bizonnyal ezt is ki fogja szorítani elterjedése 
esetén az mR-vezérelt fokuszált ultrahangos keze-
lés.

Leggyakoribb angiográfiás intervenciók
Myomaembolizáció. A módszer alkalmas a 

többgócú vagy extrém nagy myomagöbök artériás 
vérellátásának transzkatéteres elzárására. Alternatív, 
de lényegesen kisebb rizikóval járó beavatkozás a 
sebészi vagy laparaszkópos módszer mellett. 
módszere: egyik vagy mindkét artéria uterina szu-
perszelektív katéterezése után embolizációs parti-
kulumokkal (ivalon, gelfoam) történő embolizáció, 
melynek következtében a myomagöb nekrotizáló-
dik, nagysága jelentősen csökken. 

indikációk
·	vérzészavar – leggyakoribb indikáció,
·	kismedencei fájdalom,
·	nyomási tünetek,
·	vizeletürítési zavar vagy ureterkompresszió.

Szelektív artériás kemoterápia. Célja a kisme-
dencei tumorok lokális citosztatikus kezelése, mely-
nek során a tumorban magas gyógyszerkoncentrá-
ció alakul ki, ugyanakkor a szisztémás mellékhatá-
sok csak minimálisan jelentkeznek. Szelektív vagy 
szuperszelektív artériás katéterezés után perfúzor-
ral történik a citosztatikum beadása bólusban, inter-
mittálóan vagy folyamatosan. 
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jesen megegyezik a T1a stádiumú endometrium 
carcinoma képével. Polip a cavumba domborodó 
izo- vagy kissé hipointenz képletként ábrázolódik a 
T2 súlyozott szekvenciákon.

Adenomyosis. Patológiai háttere heterotróp hor-
monálisan inaktív endometrium szövet és stroma 
jelenléte a myometriumban. gyakori többször szült 
nőknél, panaszokat csak az esetek felében okoz vér-
zési rendellenesség, alhasi fájdalom formájában. 

Ultrahangvizsgálat és a CT nem informatív, csak 
az uterus megnagyobbodását igazolja.

mR-vizsgálat: patológiailag és mR-morfológia 
alapján is 2 formája különíthető el: diffúz és fokális. 
A diffúz adenomyosis a T2 súlyozott szekvencián a 
junkcionális zóna diffúz – 12 mm-t meghaladó – 
kiszélesedéseként jelentkezik. Fokális adenomyosis 
általában a junkcionális zónával érintkező hipoin-
tenz körülírt, általában ovális alakú, elmosott határú 
lézió, melyen belül bevérzett endometrium szige-
teknek megfelelően hiperintenz pöttyözöttség 
lehet.

Leiomyoma uteri. Fertilis korban a leggyakoribb 
benignus daganat, mely 30–35 év felett átlagosan 
minden 4–5. nőnél kimutatható. Általában a corpus 
és a fundus simaizomzatából és kötőszövetéből 
ered. Szoliter vagy multiplex formában jelentkez-
het, a göbök elhelyezkedése alapján intramurális 
submucosus, subserosus formákat különítünk el, 
méretük igen változó. Leggyakoribb az intramurális 
elhelyezkedés. Klinikuma változó: számos esetben 
tünetmentes, de okozhat alhasi fájdalmat, vérzési 
rendellenességeket is.

A myomagöbök ultrahang morfológiai szerke-
zete igen változatos: a simaizom–kötőszövet arány-
tól függően hyper-, hypo- vagy izoechogén is 
lehet. Elhelyezkedésüktől, nagyságuktól függően 
torzítják a méh alakját, növelik méretét, deformál-
hatják az uterus üregét. Posztmenopauzában dege-
neratív elváltozások jellemzik: gyakori mészlerakó-
dás mellett az izomrostok hialinos degenerációja 
következtében különböző méretű folyadékkal telt 
üregek képződhetnek a göbben. Color Doppler 
vizsgálattal szabályos érképletek találhatók a göbök 
széli részében, vagy a centrum felé haladva. A 
Doppler görbe az artéria uterina hullámformájával 
egyezik meg.

CT-vizsgálattal a meszesedést mutató myoma 
jól elkülöníthető. Kalcifikáció hiányában a CT diag-
nosztikai értéke limitált, esetenként csak a megna-
gyobbodott uterus detektálható. A kicsi myoma 
göbök homogénen hipodenzek, lényeges kont-
rasztkülönbség a göb és az uterus között nincs, a 

degeneratív myomában lévő nekrózis a kontraszt-
anyagos felvételeken elkülönül.

Az mR vizsgálat indikációját a transzvaginális ult-
rahangvizsgálat bizonytalansága, differenciáldiag-
nosztikai problémája képezi, továbbá szervmegtar-
tó műtét vagy intervenciós beavatkozás – myoma 
embolizáció – előtt a daganat elhelyezkedésének, 
számának, nagyságának és szerkezetének a megíté-
lése szükséges a terápiás beavatkozás tervezésé-
hez.

A típusos, degeneratív jeleket nem mutató 
myoma homogén hipointenz jelet mutat a T2, és a 
T1 súlyozott szekvenciákon egyaránt, kontúrja éles. 
A 4 cm-nél nagyobb göbökben gyakori degenera-
tív átalakulás a tumor jelintenzitását is megváltoz-
tatja. Hialinos, cisztás degeneráció hiperintenz terü-
letként látszik a T2 súlyozott felvételeken. A bevér-
zés és az ehhez kapcsolódó nekrózis esetén a 
bevérzés idejétől függően a jelváltozás a T1 és T2 
súlyozott felvételeken variábilis. A meszesedés vala-
mennyi szekvencián kifejezett hipointenzitás for-
májában igazolható. Kontrasztanyag halmozás szin-
tén változatos, a tumor vaszkularizációjától függ. 

Az uterus malignus tumorai 

Az uterus malignus tumorai közül leggyakrabban 
az endometrium és cervix carcinomák fordulnak 
elő. Diagnózisukat minden esetben – cervikális 
biopsziából vagy frakcionált abrázióból származó 
anyag – szövettani vizsgálat alapján állítják fel. A 
terápiás terv felállításához szükséges stádiummeg-
határozás azonban problémás, a nőgyógyászati fizi-
kális vizsgálaton és kolposzkópián alapuló klinikai 
staging 20–40%-ban alulértékel a valódi patológiai 
staginggel összevetve. Számos nemzetközi tanul-
mány ezzel szemben azonban alátámasztja és 
megerősíti a képalkotó eljárások (mR-, transzvaginá-
lis ultrahang-, CT-vizsgálat) kiemelkedő szerepét a 
nőgyógyászati tumorok preoperatív és egyéb keze-
lést megelőző stádium meghatározásában, illetve a 
különböző kezelések utáni nyomonkövetésben. 

A cervix tumorok stádium meghatározásában a 
CT- és mR-vizsgálat, endometrium-carcinomák ese-
tén a a transzvaginális UH, CT és mRi, ovárium 
tumoroknál a TVS a felfedezésben és karakterizálás-
ban, a CT- és az mR-vizsgálat a lézió differenciáldi-
agnosztikája mellett a staging-ban egyaránt alkal-
mazható. 

Bevezető a cervix- és endometriumcarcinomá-
ról. A cervix tumor a második leggyakoribb nőgyó-

sűrű belső echókat tartalmazó folyadékgyülem 
(vér) tölti ki.

Kismedencei gyulladások 

A kismedencei gyulladás gyakori nőgyógyászati 
kórkép, az esetek egy részében azonban komoly 
következményekkel jár. okai között a szexuális úton 
terjedő betegségek, méhen belüli eszköz, szeptikus 
abortusz, szülés utáni fertőzések szerepelnek. 
Általában kétoldali, de aszimmetrikus, vagyis az 
egyik oldal érintettsége kifejezettebb. A gyulladá-
sos folyamat kiindulópontja csaknem mindig a 
petevezeték. A gyulladás időtartamától és fokától 
függően a betegség a környező szervekre, szöve-
tekre (petefészek, uterus, hashártya, belek) gyorsan 
és könnyen átterjedhet.

A diagnózis felállításában az UH-vizsgálat első-
rendű. A kismedencei gyulladások UH-morfológiája 
a betegség változatosságából adódóan szerteága-
zó, az akut szakból a szubakuton átjutva a krónikus 
szakaszig egymástól viszonylag jól elkülöníthető 
ultrahang kép jelentkezik, mely megkönnyíti a stá-
diumok megítélését. Differenciáldiagnosztikai 
probléma esetén, illetve kiterjedt kismedencei 
folyamatok esetén a CT-, illetve mR-vizsgálat is 
döntő szerepet kaphat a diagnosztikában, a gyulla-
dás kiterjedésének, szövődményeinek kimutatásá-
ban.

Salpingitis. Akut szakban a petevezeték egyre 
duzzadtabbá válik, fala egyenetlen belső fali kon-
túrt mutatva kiszélesedik. TVS-val keresztmetszeti 
képen a gyulladt nyálkahártya „fogaskerék” képére 
emlékeztető rajzolatot mutat. A kürt lumenében 
folyadék jelenik meg.

Krónikus stádium felé haladva a kürt duzzanata 
fokozódik, ovoid alakot ölt, fala jelentősen elvéko-
nyodik, végső stádiumban a lezáródó petevezeték 
miatt pyosalpinx (sűrű, gennynek megfelelő folya-
dék-felszaporodás), vagy hydrosalpinx (tiszta folya-
déktartalom) alakul ki.

Petefészek-érintettség. Ha az akut folyamat 
ráterjed az ováriumra, az először megduzzad, echo-
szegénnyé és fixálttá válik, nyomásra rendkívül 
érzékeny. A folyamat progressziója során az ovári-
umban is beolvadások jönnek létre, kialakul a geny-
nyel kitöltött tubát és ováriumot magába foglaló 
konglomerátum, a tuboovariális abscessus. 
Ultrahanggal a petevezetékben látható sűrű folya-
déktartalom (genny) mellett a duzzadt echosze-
gény ováriumban szabálytalan alakú és kontúrú 

gennyet tartalmazó cisztózus felritkulások jelennek 
meg.

CT- és mR-vizsgálattal az adnex régióban komp-
lex cisztózus képlet ábrázolódik, elmosódott kon-
túrral, vastag kontrasztanyagot halmozó fallal, vál-
tozó denzitású /jelintenzitású belső tartalommal, 
környezetében a parametrium infiltrációjára utaló 
ödémával, hálózatos beszűrtséggel.

Pelveo-peritonitis. A petevezeték és ovárium 
gyulladásos folyamata az akut és krónikus fázisban 
is ráterjedhet a környező peritoneumra, belekre és 
mezenteriumra. Akut szakban bélfalak, mezenteri-
um ödémája igazolható szabad hasi folyadék mel-
lett, később peritoneálisan, elsősorban a kismeden-
cében letokolt pszeudocisztáknak, és/vagy tályo-
goknak megfelelő folyadékgyülemek is ábrázolha-
tók. 

A folyamat kiterjedése esetenként sem TVS-val, 
sem TAS-val – paralitikus ileus okozta következmé-
nyes kismedencei meteorizmus miatt – nem ítélhe-
tő meg. CT- és mR-vizsgálattal a kismedencei, eset-
leges hasi tályogok pontos lokalizációja, nagysága a 
peritoneális és mezenteriális érintettség kiterjedése 
feltérképezhető, elősegítve a sebészi vagy interven-
ciós terápiás tervezést. 

A letokolt pszeudociszták vagy tályogok UH- 
vagy CT-vezérelve pungálhatók, illetve drenálhatók, 
mely a beteg számára kevésbé megterhelő terápiás 
alternatívát jelenthet a sebészi megoldással szem-
ben.

Uterus gyulladása ritkább, általában szülészeti 
események, illetve intrauterin eszköz okozta szö-
vődményként jelentkezik. A méh fala echoszegény-
nyé válik, majd a myometriumban különböző mére-
tű tályogok jelenhetnek meg. Előrehaladott eset-
ben a pelveo-peritonitis tüneteivel találkozhatunk.

Az uterus benignus elváltozásai 

Endometrium-hiperplázia és -polip. Patológiai hát-
tere az endometrium endogén és/vagy exogén 
hormonhatásra jelentkező hiperpláziája, mely lehet 
diffúz vagy polipoid. A polipok általában a fundus-
ból nőnek ki. 

TVS-val a diffúz hiperplázia általában echodús, 
gyakran cisztás degenerációt is mutató endometri-
um kiszélesedés formájában igazolható. A polip az 
uterus üregét kitágító, azt részben kitöltő endomet-
riumtól elkülönülő szolid képletként ábrázolódik.

mR-vizsgálattal hiperplázia esetén cavum hipe-
rintenz kiszélesedése látható, a morfológiai kép tel-
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húgyhólyag vagy rectum falával kapaszkodó vagy 
betörő tumor már T4 stádiumra utal.

Uterustumorok mR-vizsgálata. Hasonlóan az 
uterus zonális anatómiájához a tumor is a T2 súlyo-
zott szekvenciákon különíthető el a környezetétől 
eltérő jelintenzítás – hiperintenz lézió – formájában. 
A lokális tumor terjedés: a cervix-, a myometrium-, 
adnexum- és hüvelyinvázió, a parametrium-, 
medencefal,- hólyag-, rectum-érintettség és a kis-
medencén túli terjedés szintén a T2 súlyozott, illet-
ve a kontrasztanyagos T1 és dinamikus gRE szek-
venciákon detektálható jól. Rendkívül fontos a zsír-
elnyomás alkalmazása a T2 súlyozott és a poszt-
kontrasztos felvételeken, segítségével a zsírszöveti 
oedema, infiltráció is jól megítélhető. Az 
mR-vizsgálattal végzett stádium meghatározás jól 
korrelál az uterustumorok klinikai (Figo staging), és 
patológiai stádiumbeosztásával (TNm staging).

Cervix tumorok mR-stádiummeghatározása
·	A T0 és T1a -es stádiumú carcinomák mR vizsgá-

lattal nem ábrázolhatók. 
·	A méhnyakra lokalizált T1b stádium már vizuali-

zálható a cervix stromán belül megjelenő hiper-
intenzitás formájában a T2 súlyozott felvétele-
ken. A hiperintenz tumor körül gyűrűszerű hipo-
intenz, ép megszakadást nem mutató stroma 
96–99%-os specificitással igazolja a T1b stádiu-
mot.

·	T2 stádiumban a hüvely és a közeli paramateri-
um infiltrációja igazolható.
– T2a stádiumban hüvely felső kétharmada hipe-

rintenz jelváltozást mutat a T2 súlyozott felvé-
teleken.

– T2b stádiumban a parametrium érintettségét 
a hipointenz cervikális stroma folytonosságá-
nak megszakadása, a cervix teljes térfogatá-
nak hiperintenzitása jelzi. Előrehaladottabb 
formában a parametrium-cervix határ elmo-
sódottsága, a cervix körüli közeli parametriális 
zsírszövet dezorganizációja, kontraszthalmo-
zása is igazolható.

·	T3 stádiumban a hüvely teljes egészének, illetve 
a távoli parametriumnak az infiltrációja igazolha-
tó.
– T3a stádiumban már a hüvely teljes hosszában 

hiperintenz jelet mutat, ilyenkor a nyirokcso-
mó metasztázisok már az inquinális régióban 
is megjelenhetnek.

– A T3b stádiumot a távoli parametrium dezor-
ganizációja, a medencefalig követhető inten-
zív KA halmozást – dinamikus KA-s gRE vizs-
gálat! – mutató köteges rajzolatfokozódás 

jelzi. Előrehaladottabb esetekben a meden-
cefali izmok kiszélesedése, hiperintenzitása és 
kontraszthalmozása utal azok infiltrációjára.

·	T4 stádiumban a húgyhólyag vagy rectum érin-
tettsége és a kismedencén túli terjedés igazolha-
tó.
Húgyhólyag infiltráció jelei:

·	húgyhólyag és cervix közötti zsírszegély eltűné-
se,

·	a hólyagfal kiszélesedése, hiperintenz jelváltozá-
sa,

·	intravesikális tumorterjedés,
·	ureterszájadék érintettsége esetén ureter és pye-

lon tágulat (mR urográfia!).
Rectumérintettség jelei:

·	a rectumfal megvastagodása és hiperintenz jel-
változása,

·	tumorterjedés a rectumba,
·	rectumfalra terjedő patológiás kontraszt-

anyag-halmozás.
Endometriumtumor mR-stádiummeghatározása
Az mR diagnosztika szerepe és különös jelentő-

sége a prognosztikai faktort jelentő myometriális 
invázió mélységének meghatározásában van. 
Emellett a cervix és parametrium érintettség , illet-
ve az uteruson túli terjedés is igen nagy, kb. 85–93%-
os pontossággal megítélhető.
·	T1 és 2 stádiumban a tumor az uteruson belül 

található.
·	T1a stádiumban a tumor az endometriumra 

lokalizálódik, általában cavumba domborodó 
polipoid hipointenz képlet formájában ábrázoló-
dik. Fontos kritérium a junkcionális zóna épsége, 
illetve tumor és myometrium kontúrjának éles 
elkülönülése.

·	T1b és c stádiumokban a tumor már a myomet-
riumra terjed. 
– A T2 súlyozott felvételeken a junkcionális zóna 

megszakadása, a myometrium-endometrium 
határ elmosottsága, valamint hiperintenz jel-
változás látszik a myometriumon belül.

– A myometriális infiltráció mélységének pontos 
meghatározása a standard T2 súlyozott SE/
TSE vizsgálat mellett a kontrasztanyagos 
dinamikus gRE szekvenciák alkalmazásával 
történik: az endometriumtumorra jellemző 
lassúbb kontrasztfelvétel miatt a kontraszt-
anyag beadását követően 100–120 szekun-
dummal jelentős kontraszthalmozási különb-
ség van az igen intenzív kontraszthalmozást 
mutató ép myometrium és a tumorosan 
infiltrált területek között. 

gyászati tumor. A fejlett országokban a nők daga-
natos megbetegedéseinek átlagosan 12%-át az 
invazív méhnyakrák teszi ki. A szövettani diagnózis 
95%-ban planocellularis carcinoma. Előfordulása 
két életkorban magas: 35–45 év, 65–75 év. 
Diagnózisát a cervikális biopsziából származó szö-
vettani vizsgálat biztosítja. Prognózisát a szövettani 
grade, a tumor cervixen belüli inváziójának mérté-
ke, a vaginális terjedés, a tumor térfogata és a nyi-
rokcsomó-érintettség határozza meg.

A cervixtumor kezelése csak a korai stádiumok-
ban sebészi, egyébként definitív sugárkezelés, az 
előrehaladott esetekben kemoterápiával kiegészí-
tett sugárkezelés jelenti a terápiát.

Az endometrium tumor ma a leggyakoribb 
nőgyógyászati malignus elváltozás. Az esetek csak-
nem 90%-ában szövettanilag adenocarcinoma. 
Típusosan a változókor utáni nők megbetegedése, 
általában egyetlen tünete rendellenes vérzés jelent-
kezése. A méhtestrák kórjóslata jó, diagnózisának 
felállításakor a daganat több mint 80%-ban a méh-
testen belül helyezkedik el (i-ii stádium), az 5 éves 
túlélés ilyenkor a 80%-ot meghaladja.

Diagnózisát a frakcionált abrázióból – uterus 
corpusból és cervixből – származó anyag szövetta-
ni feldolgozása biztosítja. Az endometriumcarcino-
más betegek kezelését és sorsát meghatározó 
prognosztikai faktorok közül legfontosabb a hiszto-
lógiai grade (tumor biológiai viselkedése), a myo-
metrium inváziójának mélysége és a nyirokcsomó 
metasztázisok jelenléte. Klinikopatológiai vizsgála-
tok igazolták, hogy az utóbbi két tényező, azaz a 
myometriális kiterjedés nagysága és a nyirokrend-
szer érintettségének valószínűsége között szoros 
kapcsolat van. Felületes myometrium invázióban a 
nyirokcsomó metasztázis valószínűsége 4%, míg 
mély invázióban már a 40%-ot is eléri. 

A méhtestrák kezelése alapvetően sebészi, mely 
a betegség stádiumának megállapítása után a méh 
és a függelékek eltávolításából, bizonyos esetekben 
a medencei, ritkábban a fő erek körüli (paraaorticus) 
nyirokcsomók eltávolításából áll.

Uterus tumorok ultrahang vizsgálata
Endometrium tumor. TVS-al tisztán ábrázolha-

tó az endometrium–myometrium határ, pontosan 
mérhető a nyálkahártya vastagsága, myometrium 
és cervix szerkezete áttekinthető, így a vizsgálat a 
preoperatív stádium meghatározás egyik eszközé-
nek tekinthető. 

Endometrium carcinomában a nyálkahártya 
vaskos, harántátmérője 8 mm feletti, általában 
echodús, inhomogén rajzolatot mutat. myometrium 

infiltrációja esetén az endo-myometrium határfelü-
let szabálytalanná válik, a belső myometriális echo-
szegény zóna megszakad. A vizsgálat része az infilt-
ráció mélységének meghatározása, a cervix és 
adnex-régió érintettségének keresése is. 
Transzvaginalis ultrahangvizsgálattal a tumorinvá-
zió mértéke 60–80%-os pontossággal becsülhető. 

Az uterus Color Doppler vizsgálata során poszt-
menopauzában normál viszonyok mellett a méh-
nyálkahártyában véráramlás nem mutatható ki. Az 
endometriumcarcinomák döntő többségében 
viszont tumoros neovaszkularizációra jellemző ala-
csony ellenállású, turbulens áramlás igazolható az 
endometriális echón belül, vagy annak közvetlen 
környezetében, a myometrium infiltráció mértéké-
től függően. 

Cervixcarcinoma. Ultrahangvizsgálattal csak 
előrehaladott elváltozások észlelhetők: a cervix 
megvastagodik, egyenetlen kontúrú, általában 
inhomogén szerkezetű, a tumor szolid terimeként 
kidomborodhat a cervixből. A parametrium infiltrá-
cióját laterál felé terjedő echoszegény kötegek jel-
lemezhetik. Húgyhólyag és rectum infiltráció ese-
tén a hólyag és rectum falának egyenetlen meg-
vastagodása ábrázolható. Parailiacalisan, retroperi-
toneálisan patológiás nyirokcsomók mutathatók ki.

Kismedencei tumor UH-vizsgálata során mindig 
meg kell ítélni az ureterek, vesék állapotát az esetle-
ges elfolyási akadályozottság kizárása miatt. Keresni 
kell szabad hasi folyadékot, a retroperitoneumban 
és parailiacalisan nyirokcsomó megnagyobbodást, 
s végül a parenchimás szervek területén a metasz-
tázisokat.

Uterus tumorok CT-vizsgálata. A CT-vizsgálat 
szerepe limitált: elsősorban a definitív vagy palliatív 
radioterápia tervezésére, másodsorban a klinikailag 
egyértelműen előrehaladott betegség – paramet-
rium infiltráció, kismedencei szervekre vagy azon 
túli terjedés, nyirokcsomó érintettség – meghatáro-
zására alkalmas. 

A cervixen és a myometriumon belüli tumor ter-
jedés a daganat és az ép szövetek közötti minimális 
denzitáskülönbség miatt a natív felvételeken nem 
határozható meg, de a kontrasztanyagos vizsgálat 
szenzitivitása is lényegesen elmarad az mR-vizsgálat 
diagnosztikus pontosságától.

Parametrium infiltrációjára a cervix/uterus kon-
túr elmosódottsága, a parametriális zsírszövet köte-
gezettsége, illetve a parametriumba törő tumor-
massza utal. medencefal érintettségénél a tumor és 
a medencefal közötti zsírszegély eltűnik, az érintett 
izom kiszélesedik és kontraszthalmozást mutat. A 
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test perzisztálása következtében egyszerű funkcio-
nális ciszták jöhetnek létre, melyek TVS-val vékony 
falúak, sima belfelszínűek, homogén folyadékkal 
telt képletek. Átmérőjük 20–35 mm között van, kör-
nyezetükben normális petefészek állomány látható. 
Bevérzés esetén bennékükben finom echok jelen-
nek meg. CT- és mR-vizsgálat során általában mel-
lékleletként találkozunk velük: vékony falú folyadék 
denzitású/jelintenzitású képletek, bevérzés esetén 
inhomogén változatos belső tartalommal.

Policisztás ovárium esetén mindként petefészek 
megnagyobbodik, a kéregállományban számos, 
érésben elakadt, 10 mm átlagos nagyság alatti folli-
kulus látható.

Cisztikus daganatok. Az ovárium daganatok leg-
nagyobb csoportját cisztikus formában megjelenő 
elváltozások alkotják: TVS-val különböző echogeni-
tású folyadéktartalommal kitöltött, egy vagy több 
rekeszű képletek formájában ábrázolhatók. Az 
echomentes bennék, a sima belfelszín és az éles 
szabályos kontúr általában jóindulatú daganatokat 
jelez (serosus vagy mucinosus cystadenoma). A cisz-
tákban gyakran láthatók vékony szeptumok. Az 
echodús ciszta-tartalom a mucinosus és a csokolá-
dé-ciszták (cysta endometrialis) jellemzője. 

Az egyrekeszű ciszták belfelszínéről kiinduló kör 
vagy félkör alakú fiókcisztáknak megfelelő elválto-
zás már rosszindulatúságra utaló gyanújelként érté-
kelendő.

Kevert (szolid és cisztikus) daganatok. Ebbe a 
csoportba tartozó elváltozások olyan cisztikus teri-
mék, melyek bizarr, irreguláris szeptációt és egyéb 
intracisztikus echogén képletet tartalmaznak, illet-
ve bennük homogén vagy inhomogén szolid terü-
letek is azonosíthatók. mivel számos benignus (der-
moid ciszta, tuboovariális abscessus, cysta endo-
metrialis, stb.) és malignus elváltozás szolid és cisz-
tikus részeket egyaránt tartalmazó képletként jelen-
het meg, külön figyelmet érdemelnek a rosszindu-
latúságra gyanús ultrahang morfológiai jelek: 
·	3 mm-nél vastagabb cisztafal és szeptum(ok),
·	ciszta belfelületéről kiinduló papillaris növedék,
·	szolid komponens jelenléte,
·	megvastagodott egyenetlen cisztafal,
·	ascites jelenléte,
·	bélfali megvatagodás/peritoneális echódús 

göbök előrehaladott tumorra utalnak.
Szolid daganatok. Az ultrahang morfológiai 

képre homogén vagy inhomogén szolid struktúra 
jellemző. Számos primer daganat mellett a metasz-
tázisok döntő többsége ilyen morfológiai képpel 
jár. 

Benignus ováriumdaganatok  
és egyéb léziók 
A képalkotó diagnosztikát is érintő leggyakoribb 
benignus cisztikus vagy kevert, szolid részeket is 
tartalmazó elváltozás az endometriózis és a der-
moid ciszta, illetve az akut hasi tüneteket okozó 
ovariális torzió kórképe.

Endometriózis. Funkcionálisan aktív endometri-
umszövet implantációja bárhol a szervezetben az 
uteruson kívül. Diffúz formájában apró néhány 
mm-es beágyazódások helyezkednek el a kisme-
dencei szervek, a belek szerozáján, a peritoneumon. 
A diffúz forma csak mR-vizsgálat segítségével, vagy 
invazív módon laparotomiával igazolható.

gyakoribb megjelenési forma a lokalizált, ciszti-
kus forma (cysta endometrialis vagy csokoládé ciszta), 
mely 80%-ban az ováriumok és tuba területében 
fordul elő, 20%-ban bárhol a kismedencében. A 
cisztikus forma az ektópiás endometrium szövet 
hormonális ciklussal összefüggő vérzése során ala-
kul ki. A ciszta lehet egyszeres, de gyakrabban 
többszörös belső szeptumokkal. Bennéke különbö-
ző korú véralvadékokat, vér-lebomlási termékeket 
tartalmaz, így a morfológiai képe változatos.

UH-val lehet echoszegény, de echodús is, 
mögötte mindig hangvezetés látszik

CT kép nem specifikus, általában vastag falú, vál-
tozatos belső denzitású egy vagy többrekeszes 
ciszta.

mR morfológia karakterisztikus, az intracisztikus 
vértartalom miatt a T1 súlyozott szekvencián hipe-
rintenz, T2-n hipointenz, esetleg mérsékelten hipe-
rintenz lézió formájában detektálhatók. A hasonló 
jelváltozást mutató dermoid cisztától zsírelnyomá-
sos szekvencia alkalmazásával különíthető el.

Dermoid ciszta vagy érett teratoma. A germiná-
lis tumorok csoportjába tartozó, mindhárom csíra-
lemezből származó sejteket tartalmazó, leggyako-
ribb benignus ovárium tumor. Jellegzetesen fiatal-
korban fordul elő, kb. 15%-ban kétoldali, általában 
egyrekeszes, komplex cisztikus tumor formájában 
jelentkezik. Komplexitását a benne lévő zsír, haj, 
csont és folyadéktartalom adja. intracisztikus fali 
nodulus-szerű szolid képlet (Rokitansky csomó) a 
tumorok 90%-ában detektálható.

Az UH-kép változatos, de nem specifikus: általá-
ban echodús bennékű ciszta, fali szolid gócos kép-
lettel, meszesedés esetén mögöttes hangárnyékkal.

CT- vagy mR-vizsgálattal a diagnózis felállítható: 
az intracisztikus zsírdenzitás, illetve zsírtartalomra 
utaló jelintenzitás (T1 és T2 súlyozott TSE szekven-

·	T1b stádiumban a myometriális infiltráció mély-
sége az 50%-ot nem haladja meg.

·	T1c-ben az infiltráció az 50%-ot meghaladja, a 
szubszerozális rétegig terjedhet, de a parametri-
um felé az uterus kontúrja éles. 

·	T2 stádiumban a cervix érintettsége igazolható, 
mely a cervix stromában megjelenő hiperintenz 
jelváltozásának formájában detektálható.

·	T3 stádiumban a parametrium, adnexumok és 
vagina érintett. 
mR jelek:
– a parametrium és uterus kontúr elmosódottsá-

ga, a parametrium dezorganizációja,
– tuba és adnexumok kiszélesedése, kontraszt-

halmozása,
– vagina hiperintenz jelváltozása. 

·	T4 stádiumban a tumor infiltrálja a húgyhólyag 
vagy rectum falát, túlterjedhet a kismedencén. 
mR morfológiai jegyei megegyeznek a cervix 
tumor T4 stádiumánál leírtakkal.
Nyirokcsomó-staging. CT- és mR-vizsgálat alkal-

mazásával a tumor-staging mellett nyirokcso-
mó-státus megítélése is része a stádium meghatá-
rozásnak, bár a nemzetközi és hazai irodalmi adatok 
alapján a CT- és mR-vizsgálat szenzitivitása és speci-
ficitása a nyirokcsomó metasztázisok diagnózisát 
tekintve alacsony, hiszen ezen vizsgálómódszerek-
kel a feltételezetten metasztatikus nyirokcsomók 
meghatározása kizárólagosan a méreten alapul: 
patológiásnak a 10 mm feletti nyirokcsomókat 
tekintjük. Természetesen ennél kisebb nyirokcso-
mókban is előfordulhat metasztázis, illetve 1 cm-nél 
nagyobb limfoglandulák is lehetnek reaktív jelle-
gűek. 

A méreten túl patológiás jellegre utal a T2 súlyo-
zott szekvencián igazolható hiperintenzitás, a nyi-
rokcsomó alakjának és kontúrjának megváltozása, 
egyenetlenné válása, és a konglomerátum alkotás. 
A nyirokcsomó metasztázis egyetlen specifikus jele 
a nyirokcsomóban megjelenő nekrózis, mely a T2 
súlyozott szekvenciákon és a kontrasztanyagos CT 
és mR felvételeken detektálható jól.

A metasztatikus és ép nyirokcsomó differenciál-
diagnosztikájában a közeljövő nagy lehetőségét az 
mR limfográfia jelenti. Lényege egy speciális vas-
oxid tartalmú kontrasztanyag intravénás alkalmazá-
sa, melyet a normális nyirokcsomók fagocitálnak, 
míg a patológiás metasztatikus nyirokcsomók 
hiányzó vagy károsodott RES (reticulo-endothelialis 
rendszer) állománya nem tudja fagocitálni, így ezek 
jelváltozást a posztkontrasztos felvételeken nem 
mutatnak. A kontrasztanyag beadása a vizsgálat 

előtt egy nappal történik, majd a nyirokcsomók szá-
mának, méretének, lokalizációjának, morfológiájá-
nak, valamint jelintenzitás-változásának megítélése 
T2 súlyozott szekvenciákon kerül értékelésre. A 
módszernek még vannak korlátai, de szenzitivitása 
és specificitása jelentősen meghaladja a standard 
mR vizsgálattal elért eredményeket. 

Ritka uterustumorok. A leiomyosarcoma az ute-
rus myometriumából indul ki, morfológiai képe 
megegyezik a degeneratív myoma képével: inho-
mogén, változatos jelintenzitást mutató uterussal 
összefüggő képlet, általában nagykiterjedésű cent-
rális nekrózissal. 

mola hydatidosa megnagyobbodott uterus, a 
méhűrben inhomogén, T2 súlyozott szekvencián 
hiperintenz tumor massza, környezetében tág, 
kanyargós erek (rendkívül hipervaszkularizált elvál-
tozás!) jellemzik. myometrium infiltráció esetén 
(invazív mola) az érintett izomréteg kontraszthal-
mozása látható.

Ováriumciszták és -daganatok 
differenciáldiagnosztikája 

Az ovárium és adnexrégió betegségeinek diagnoszti-
kája a nőgyógyászati klinikai gyakorlat egyik legnehe-
zebb része, az ovárium összetett szöveti felépítése 
következtében az innen kiinduló daganatok és egyéb 
elváltozások rendkívül változatosak, széles spektru-
mot képviselnek. A modern képalkotó diagnosztika 
eszközei ma már nélkülözhetetlen segítséget nyújta-
nak a klinikus számára az ovárium léziók karakterizálá-
sában, azaz a differenciáldiagnosztikában. 

Az ováriumelváltozások korai felismerésére és 
elkülönítésére a transzvaginális ultrahang (TVS), 
kiegészítve a color-Doppler technikával (CD) a leg-
hatékonyabb, elsőként alkalmazandó képalkotó 
diagnosztikus eszköz. Számos esetben – pl. funkci-
onális ciszták, gyulladásos folyamatok – a TVS segít-
ségével felállítható a végső diagnózis, meghatároz-
ható a megfelelő terápia. Kiegészítő egyéb metsze-
ti képalkotás az endovaginális ultrahang bizonyta-
lansága, differenciáldiagnosztikai probléma, vala-
mint ovárium tumor staging esetén indokolt. 
Patológiailag, illetve ultrahang morfológiailag is az 
ovariális léziók 3 fő csoportba oszthatók: cisztikus, 
szolid, illetve kevert (szolid és cisztikus részeket is 
tartalmazó) elváltozások. A ciszták lehetnek egysze-
rű ciszták vagy cisztikus daganatok.

Funkcionális elváltozások – egyszerű cisztózus 
képletek. A tüszőrepedés elmaradása vagy a sárga-
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·	5 cm-nél nagyobb cisztózus képlet,
·	3 mm-nél vastagabb fal/ 3 mm-nél vastagabb 

szeptumok,
·	intracisztikus struktúra: fali növedék, vegetáció/

bizarr szeptáció/szolid képlet nekrózissal, bevér-
zéssel,

·	szolid és cisztikus komponens együttes előfor-
dulása,

·	ascites, peritoneális vagy mesenteriális szóródás.

ováriumtumor stádiummeghatározása. A már 
igazolt ováriumtumor stádiummeghatározásában 
– az extraovariális tumor terjedés, a peritoneális 
infiltráció, bélfali és mesenteriális érintettség, az 
ascites megítélésében, valamint a patológiás mére-
tű nyirokcsomók detektálásában – a CT- és az 
mR-vizsgálat egyaránt alkalmazható diagnosztikus 
eszköz. Az ováriumtumor terjedési jellegzetességei 
miatt a teljes has és kismedence vizsgálata szüksé-
ges. A bélfali és mezenteriális érintettség patológiás 
kontrasztanyag-halmozást is mutató bélfali meg-
vastagodás, a peritoneális metasztázisok a perito-
neum felszínén elhelyezkedő kontraszthalmozó 
szolid képletek, vagy a peritoneum lokális megvas-
tagodása formájában igazolhatók. Az uterus, para-
metrium, medencefali érintettség, valamint a peri-
toneális szóródás megítélésére a jobb lágy-
rész-kontrasztból adódóan az mRi érzékenyebb 
módszer, bár az 1 cm alatti peritoneális depozitok 
ascites hiányában könnyen elnézhetők. 

Új lehetőséget a gyors, dinamikus mR-vizsgálati 
szekvenciák képviselnek, mind a karakterizálás, 
mind az apró peritoneális szóródás igazolásában. 
orális vastartalmú kontrasztanyag és nagydózisú 
intravénás kontrasztanyag kombinációjával a kont-
raszt-különbség növelése révén pedig a néhány 
mm-s bélfali-mezenteriális metasztázisok ábrázol-
hatók érzékenyebben. 

A nyirokcsomó-érintettség meghatározása az 
uterustumoroknál leírtak szerint történik.

Malignus nőgyógyászati tumorok 
terápiás nyomonkövetése 

A modern képalkotó diagnosztikai módszerek fel-
adata a nőgyógyászati tumorok kivizsgálásban 
nemcsak a patológiás elváltozások karakterizálásá-
ra, illetve a szövettanilag igazolt tumorok stádium 
meghatározására alkalmas, hanem a különféle terá-
piás eljárásokat követő monitorizálásra is. A követés 
célja a sebészi kezelés utáni reziduális tumor vagy 

recidiva kimutatása; a kemoterápia vagy sugárkeze-
lés hatásának lemérése; a nyirokcsomó státusz 
követése, illetve a távoli metasztázisok kimutatása.

A transzabdominális UH-vizsgálat korlátozott 
értékű a követésben. A has áttekintő általános vizs-
gálatára alkalmas, a parenchimás szervek metasztá-
zisait, esetleges retroperitoneális és parailiacalis nyi-
rokcsomó metasztázisokat, illetve vese üregrend-
szeri tágulatát találhatjuk meg. 

A lokális recidívák vagy reziduális tumorok kimu-
tatására a stádium meghatározáshoz hasonlóan az 
mR a választandó képalkotó diagnosztikus eszköz. 
A monitorizálás alapja a kezeléseket követő etalon 
vizsgálat elkészítése. Sebészi terápia, illetve kemo-
terápia után a daganat típusától függően átlagosan 
3–6 hónappal, irradiáció után pedig 6 hónappal 
készül az első ilyen vizsgálat, majd 3–6–12 havonta 
történnek a további kontrollok. Az etalon vizsgálat 
lényege a posztoperatív, illetve egyéb kezelés utáni 
státusz rögzítése, a további kontroll vizsgálatok 
értékelése mindig e felvételekkel összevetve törté-
nik. A követés legnehezebb része a recidíva és fib-
rózis differenciáldiagnosztikája, mely nagyobb biz-
tonsággal elsősorban mR-vizsgálattal különíthető 
el. A fibrózisra mindkét szekvencián hipointenz 
köteges szerkezet jellemző, kontraszthalmozás nél-
kül; a recidíva ugyanakkor hiperintenz lézió formá-
jában jelentkezik a T2 súlyozott szekvenciákon és 
általában intenzív kontraszthalmozást mutat. 
Számos esetben csak az előzményekkel összevetve 
mondható ki a fibrózis vagy recidíva diagnózisa: a 
fibrózis képe a kontrollok során változatlan, míg a 
recidíva növekvő vagy új struktúraként jelenik meg. 

A terhesség és a terhességgel 
kapcsolatos betegségek 
diagnosztikája 

A terhesség képalkotó diagnosztikája 

A szabályos menstruáció elmaradása az egyik leg-
gyakrabban előforduló vérzési rendellenesség ferti-
lis korban. A vérzés kimaradás terhességben, szopta-
tás alatt, pubertás előtt és menopauza után életta-
ninak tekinthető, minden egyéb esetben patológiás, 
mögötte hipothalamus–hipofízis–ovárium tengely 
betegségei, egyéb endokrin betegségek (mellékve-
se, pajzsmirigy), a hüvely és a méh szervi elváltozásai 
állhatnak. A menstruáció késése esetén a diagnosz-

cián is hiperintenz, zsírelnyomásos szekvenciával 
jelmentes terület!) karakterisztikus jel. 

ováriumtorzió. Típusosan fiatalkorban jelentke-
ző, akut hasi kórképpel járó betegség, melynek 
lényege, hogy a petefészek a hilusi erek körül meg-
csavarodik, ezáltal az erek komprimálódnak. Az ese-
tek legnagyobb részében a háttérben valamilyen 
patológiás folyamat van, általában ováriumciszta 
vagy -tumor.

UH-vizsgálattal az ovárium megnagyobbodhat, 
echoszerkezete változatos, az ischémiás ödéma 
miatt echoszegény, de bevérzés miatt echodús 
inhomogén képet is mutathat. gyakori a tubatágu-
lat. A Douglas-űrben szabad folyadék jelenhet meg. 
CD-vizsgálattal a vaszkularizáció hiánya igazolható.

CT-vizsgálattal az ovárium hipodenz, nagyobb, 
környezetében a parametriumban ödémás beszű-
rődés jelei láthatók. Bevérzés esetén változatos 
inhomogén denzitáseltérés igazolható a petefészek 
területében. mR-vizsgálattal a bevérzett ovárium T1 
súlyozott szekvencián hiperintenz lézió formájában 
detektálható. A vénás elzáródás fázisában (korai 
fázis) intenzív kontraszthalmozás látszik a magvas-
tagodott falu, kitágult tubában; artériás okklúziónál 
kontrasztfelvétel már nem látszik.

Az ovárium malignus tumorai 

Az ováriumcarcinoma a harmadik leggyakoribb női 
genitális tumor, a daganatos halálozást tekintve 
azonban az első helyen áll, a ginekológiai tumoros 
halálozás 50%-át képviseli. Az angol irodalom “silent 
killer” daganatnak nevezi, ugyanis felfedezésekor 
75%-ban már az előrehaladott 3-4. stádiumban van. 
A betegek terápiáját és sorsát befolyásoló prog-
nosztikai tényezők közül legfontosabb a felfedezés-
kor megállapított tumor stádium – Figo, illetve a 
TNm staging – , a tumor hisztológiai típusa, vala-
mint a sebészi eltávolítás után visszamaradt rezi-
duális daganat nagysága. 

Hisztológiailag az ovárium tumorok 80%-át az 
epithelialis tumorok, 10–15%-át germinális (ezek 
95%-a korábbiakban említett érett, cisztikus terato-
ma), 5–10%-át a stromális tumorok képezik. ovariális 
metasztázisok 5–8%-ban fordulnak elő, leggyak-
rabban az emlő, a gasztrointesztinális rendszer, 
endometrium és a melanoma malignum ad áttéte-
ket, gyakran mindkét ováriumba. 

Az ováriumcarcinomák stádiumbeosztása a 
tumor lokoregionális kiterjedésén alapul. A tumor-
terjedés rendkívül szerteágazó, feltérképezése 

korábban kizárólagosan az exploratív laparotomiára 
támaszkodott.

Az ovárium tumor terjedési útjai
·	Közvetlen terjedés lényegében per continuem 

történik a szubperitoneális térben az ováriummal 
érintkező kismedencei szervekre: az uterus, coe-
cum, ileum mesenterium borítása, sigma meso-
colonja lehet érintett. 

·	A peritoneális terjedés során a peritoneum nyi-
rokrendszerébe bekerült tumorsejtek elsősorban 
a Douglasban, a paracolikus régiókban, nagy-
cseplesz területében, és a jobb szubfrenikus tér-
ben, a máj- és rekeszfelszínen telepednek meg. 

·	A lymphogén terjedés a parailiacalis és a paraa-
ortikus, valamint az inguinális nyirokcsomók felé 
történik 

·	Hematogén terjedés ritka, távolabbi metasztázi-
sok közül leggyakrabban pleurális, máj vagy 
tüdő áttétekkel találkozhatunk.
Az ováriumtumorok kivizsgálásának lépései a 

diagnózis felállítása, majd a tumor stádium megha-
tározása, későbbiekben a terápiát követően moni-
torizálás és a követés. 

ováriumtumor-diagnosztika. A képalkotó diag-
nosztika lehetőségei közül az ovárium daganat fel-
ismerésében és a karakterizálásban, azaz a diagnó-
zis felállításában elsődleges szerepe az ultrahang-
nak, ezen belül is a color-Doppler (CD) vizsgálattal 
kiegészített transzvaginális UH-technikának van. 

A TVS segítségével az esetek nagy részében 
nemcsak a kismedencei patológiás képlet ováriális 
eredete, hanem a malignitásra utaló típusos morfo-
lógiai jelek is nagy diagnosztikus pontossággal iga-
zolhatók (ld. a kevert daganatokról szóló részt). 
CD-vizsgálattal a neovaszkularizáción alapuló foko-
zott perfúzió a cisztikus tumorok intrapapilláris 
részében, megvastagodott szeptumokban vagy a 
szolid tumor komponensekben detektálható, sza-
bálytalanul elszórt apró érképletek formájában, 
bennük igen alacsony ellenállású (impedanciájú) 
turbulens áramlás igazolható. A kifejezetten hiper-
vaszkularizált tumorokban lévő számos AV 
shunt-ből vénás áramlás nyerhető. 

A TVS bizonytalansága vagy differenciáldiag-
nosztikai probléma esetén következő lépésként a 
multiplanáris leképezésből és a kiváló lágyrészkont-
rasztból adódóan a kontrasztanyag adásával kiegé-
szített mR-vizsgálat választandó a kismedencei tér-
foglalás karakterizálására, ovariális eredetének iga-
zolására. A rosszindulatú folyamatra utaló morfoló-
giai jegyei gyakorlatilag megegyeznek a malignitás-
ra gyanús UH-jelekkel: 
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hólyagokká alakulnak, s egymással összekapcso-
lódva szőlőfürtszerű alakzatot formáznak. 

Teljes és részleges formája különíthető el, ez 
utóbbi a magzat jelenléte mellett alakul ki. Az ultra-
hang morfológia jellegzetes: komplett formában 
petezsák, magzati részek nem azonosíthatók, a 
tágult méhüreget lépesmézre emlékeztető 
apró-cisztás echoszerkezet tölti ki. A patológiás ute-
rus mellett a megnagyobbodott petefészkekben 
számos vékony sövénnyel elválasztott lutein-ciszta 
is ábrázolható. invazív mola esetén a folyamat a 
myometriumba is beterjed, annak szöveti dezorga-
nizációját okozva. inkomplett mola esetén a boly-
hoknak csak egy része érintett, UH-vizsgálattal a 
lepény érintett részének megvastagodása és apró 
cisztás átalakulása figyelhető meg. Doppler-
vizsgálattal e régióban hypervaszkularizáció van 
alacsony rezisztenciájú, turbulens áramlással. 

A molaterhesség diagnózisát az 1.000.000 NE / 
liter feletti HCg-szint is alátámasztja.

méhen kívüli terhesség (graviditas extrauterina). 
méhen kívüli terhességben a megtermékenyített 
petesejt a méhüregén kívül ágyazódik be és indul 
fejlődésnek. A rendellenes beágyazódás az esetek 
98%-ában a petevezetőben történik, ezen belül is 
leggyakrabban az ampulláris rész érintett. Az ovari-
ális, hasűri és cervikális lokalizációk rendkívül ritkák.

méhen kívüli terhesség gyanújában az ultra-
hang vizsgálat célja az intrauterin terhesség kizárá-
sa illetve a méhen kívüli terhesség közvetlen bizo-
nyítása. A méhen kívüli terhesség esetén a megna-
gyobbodott uterusban petezsák nem látható, csak 
a kiszélesedett echodús endometrium (8–14 mm). 
Az esetek 10–20%-ában az endometrium két réte-
ge között kevés folyadék jelenik meg, mely pete-
zsákot utánozhat, ezt pszeudo-petezsáknak nevez-
zük. morfológiai jellegzetesség alapján azonban 
elkülöníthető a valódi petezsáktól. 

Az adnexumok eltérései a terhesség korától és 
aktuális állapotától függően különböző ultrahang 
morfológiai képet mutathatnak. Kezdetben az 5. 
terhességi hétnek megfelelően 3–5 mm-es pete-
zsák, kerek gyűrűszerű képlet formájában ábrázoló-
dik a tubában („tubáris gyűrű”). Amikor a petezsák 
nagysága eléri a 8-10 mm-t, benne a szikhólyag 
majd az embrió és a szívcső pulzálása is megjelenik. 
Az extrauterin terhesség elhalását részben az elég-
telen hormontermelés, részben a kürt falának dest-
rukciójából származó vérzés okozza. Az elhalt gravi-
ditás inhomogén bennékű, deformált petezsákról, s 
környezetében a bevérzéseknek megfelelő inho-
mogén, echoszegény területekről ismerhető fel.

Kürtvetélés esetén az fenti kép mellett a 
Douglas-űrben is megjelenik kevés szabad folya-
dék. Későbbiekben a folyamat előrehaladtával a 
véralvadékot, peterészeket tartalmazó tágult tuba a 
környező hematomával és ováriummal adnexkong-
lomerátumot képez, mely szabálytalan alakú 4–8 
cm vegyes echoszerkezetű képletként ábrázolódik.

A Douglas-űrben szabad hasi folyadék csaknem 
minden esetben kimutatható, sokszor ez az egyet-
len kóros ultrahang tünet. A folyadék vérnek felel 
meg, mely jellegzetes, homogénen szemcsézett 
képet ad, véralvadék esetén nagyobb echodús kép-
letek is elkülöníthetők. Kürtrepedés esetén a vérzés 
nagy mennyiségű, ilyenkor a máj alatt, belek között 
is kimutatható a szabad folyadék. 

A diagnózis megerősítésében a color-Doppler 
UH-technika is segítséget nyújthat. A rendellenes 
beágyazódás helyén a tuba kisartériáiban hasonló 
elváltozások következnek be, mint intrauterin ter-
hesség esetén az endometrium kisereiben: az 
érfal-szerkezet felbomlik, és olyan érképletek alakul-
nak ki, melyekben a véráramlás mértéke a normál 
erek közel tízszerese. A color-kép sokszínű mozaikra 
vagy gyűrűszerű elrendeződésre jellemző a tuba 
területén, a Doppler görbén turbulens áramlásra 
utaló jelekkel. 

A fentiekben felsorolt igen változatos UH-mor-
fológia alátámasztja a méhen kívüli terhesség diag-
nosztikájának nehézségét. A kórkép lehetőségére 
minden fertilis nő esetében gondolni kell, ha az 
anamnézisben vérzéskimaradás szerepel.

A méhen kívüli terhesség gyanújának legfonto-
sabb ultrahang-kritériumai:

1. az egyoldali adnexkonglomerátum vagy 
2. petezsák-tubáris gyűrű jelenléte, 
3. üres uterus és 
4. a szabad hasi folyadék a Douglasban.

Terhességi ultrahang-szűrővizsgálatok 

A zavartalan magzatfejlődés és a szövődménymen-
tes szülés biztosítéka a megfelelően vezetett ter-
hesgondozás, melynek egyik alapvető eleme az ult-
rahangvizsgálat. A terhesség alatt végzett ultra-
hangvizsgálat során szűrő- és diagnosztikus vizsgá-
latokat különböztethetünk meg. 

A szűrővizsgálatok alkalmával mindig olyan 
egyéneket vizsgálunk, akik panaszmentesek, illetve 
magukat egészségesnek tartják. A terhesség alatti 
ultrahang-szűrővizsgálat célja, hogy a magzat kóros 
állapotára utaló gyanújelek, a normális anatómiai 

tika elsődleges feladata a normális vagy kóros ter-
hesség igazolása, és csak ennek kizárását követően 
merülhet fel egyéb patológiás elváltozás lehetősé-
ge. Nőgyógyászati-szülészeti képalkotó diagnoszti-
ka alkalmazása előtt minden esetben szükséges 
rövid kórelőzmény felvétel, mely magába foglalja az 
utolsó szabályos menstruáció, megelőző szülészeti 
és nőgyógyászati műtétek ismeretét, és lényegesek 
a terhességi gyanújelek is. Terhesség gyanújában 
terhességi próbát kell végezni, melyek az emelke-
dett humán chorialis gonadotropin (HCg) kimutatá-
sán alapulnak vérben vagy vizeletben.

Terhesség gyanújában az első trimeszterben 
végzett ultrahang vizsgálat célja, hogy megerősítse 
a terhesség tényét, méhen belüli helyzetét, megál-
lapítsa, hogy egyes vagy többes terhesség-e, nor-
mális vagy kóros koraterhességről van-e szó, ponto-
sítsa a terhességi kort, továbbá felismerje a terhes-
séggel szövődött, a belső nemi szervekből kiinduló 
kóros elváltozások lehetőségét. Az ultrahangvizsgá-
lat transzvaginális és transzabdominális módon is 
végezhető, de transzvaginális vizsgálattal a terhes-
ség és az egyes embrionális struktúrák kb. egy hét-
tel korábban ismerhetők fel, továbbá a kóros terhes-
ségre utaló jelek is korábban és pontosabban diag-
nosztizálhatók.

Normális méhen belüli terhesség. A petezsák 
megjelenése a koraterhesség biztos jele. Hüvelyi 
vizsgálattal a 29–31. menzeszt követő napon 2–3 
mm átmérőjű, kerekded folyadéktartalmú képlet-
ként ábrázolódik, az echodús, 10–15 mm vastagsá-
gú endometriumba ágyazva. A következő ábrázo-
lódó struktúra a szikhólyag, mely az 5. terhességi 
héten jelenik meg echodenz gyűrűként a petezsák-
ban, átmérője kezdetben 1–2 mm, majd kb. 5 
mm-ig növekszik. 

Az embrió a 36–38. posztmenstruális naptól 
ábrázolódik a petezsákban 2 mm hosszú, a szívcső 
megjelenése révén már szívműködést mutató kép-
let formájában. A szívcső pulzálása a terhesség élő 
voltát igazolja. A 6. hét végére az embrió jellegzetes 
”C” alakot vesz fel, egymásba érő három hólyagból 
áll. A végtagbimbók.a 7. hét végétől láthatók és már 
ekkor kis testmozgások is detektálhatók. A 8. hét 
után a petezsák megvastagodott echodús része-
ként megjelenik a méhlepény. A 12. terhességi 
hétre a szervek-szervrendszerek fejlődése olyan 
szintet ér el, hogy ekkor javasolt az első terhességi 
ultrahang-szűrővizsgálat, mely alkalmas bizonyos 
fejlődési rendellenességek kimutatására, kóros álla-
potok felismerésére és a pontos terhességi kor 
ismételt meghatározására.

Többes terhesség. Többes terhesség gyakorisá-
ga különböző populációkon eltérő, az eltérő nép-
csoportokban 1,3‰-től 5%-ig terjed. Az egypetéjű/
kétpetéjű arány kb. 30/70%. Többes fogamzás ese-
tén a méh üregében kettő vagy több petezsák, 
később szikhólyag, majd embrió mutatható ki. Ha 
az ikerembrió a terhesség 10. hetéig elhal, akkor kli-
nikailag nyomtalanul felszívódhat. 

A koraterhességgel kapcsolatos 
betegségek diagnosztikája 

A koraterhességi első ultrahangvizsgálat célja az 
intrauterin terhesség megállapítása illetve kóros 
koraterhességi állapotok felismerése vagy felvetése. 
A patológiás koraterhességek a normál terhesség-
gel leírtakkal megegyezően transzvaginalis úton 
végzett szonográfiával egy héttel korábban felis-
merhetők, finom szerkezeti eltérések és a mérések 
pontossága e módszerrel biztosítható. A leggyako-
ribb kóros koraterhességi állapotok a fenyegető 
vetélés, abbamaradt vetélés, az üszögterhesség és 
a méhen kívüli terhesség.

Fenyegető vetélés (abortus imminens). A kora-
terhességben a panaszok általában vérezgetéssel 
kezdődnek. A vérzés a chorionból származik, mely a 
petezsák körül gyűlik meg. UH-vizsgálattal a pete-
zsák mellett változó nagyságú, a vérzésre utaló 
különböző echogenitású folyadéktartalmú terület 
látható.

Az alhasi görcsök és vérzés fokozódása a vetélés 
progressziójának jele, ilyenkor ultrahanggal általá-
ban eltorzult petezsák ábrázolódik a méh alsó szeg-
mentumában vagy a méhnyakban. A vetélés folya-
matában lepényrészek maradhatnak vissza a méh-
üregben (abortus incompletus), mely echodús masz-
szaként ábrázolható.

Abbamaradt vetélés (missed abortion). Definíció: 
a pete elhalását követően kilökődés nem következik 
be. TVS-vizsgálattal normál méretű vagy a számí-
tottnál kisebb deformált petezsákban szívműkö-
dést nem mutató, kisebb embrió mutatható ki. Az 
esetek egy részében a szabálytalan petezsákban 
csak szikhólyag van, embrió nem ábrázolódik (cysti-
cus pete).

Az abbamaradt vetélés diagnózisa csak néhány 
nap múlva megismételt egybehangzó lelet alapján 
mondható ki.

Üszögterhesség (mola hydatidosa). A mola hyda-
tidosa a chorionbolyhok ödémás elfajulása, mely-
nek során a bolyhok borsó, cseresznye nagyságú 
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kizárása, a magzati súlybecslés, a magzat(ok) elhe-
lyezkedése, a lepény helyzetének, szerkezetének 
utolsó megítélése a vizsgálat legfontosabb része.

Ultrahang-biometria 

A terhesség korának pontos ismerete a korszerű 
szülészeti ellátás nélkülözhetetlen része. 

A klasszikus Naegele formula szerinti, az utolsó 
rendes menstruáció első napjából számított kor-
meghatározás az „ideális” 28 napos menstruációs 
ciklus félidejében bekövetkező ovulációt és meg-
termékenyülést feltételez, mely feltételek a terhe-
sek 20–30%-ában nem teljesülnek.

Az ultrahang-diagnosztika segítségével azon-
ban közvetlen lehetőség nyílik az embrió és a mag-
zat nagyságának pontos megítélésére. A mért érté-
kekből a normális növekedési görbék alapján meg-
becsülhető az ultrahang-terminus, azaz az ultra-
hanggal megállapított terhességi kor. Az 
UH-biometria tehát több szempontból fontos: 
döntő szerepe van a terhességi kor pontos megha-
tározásában, a terhesség terminusának megállapí-
tásában, továbbá lehetővé teszi a magzat növeke-
dési mutatóinak értékelését (termet- és súlynöveke-
dés) és elősegíti a rendellenességek kiszűrését. 

A gyakorlatban a következő mérések történnek 
leggyakrabban: fejtető-farok távolság (CRL) az 1. tri-
meszterben, majd a koponya, törzs, csontváz para-
méterei, illetve célzottan vizsgálva a zsigerek para-
méterei, morfológiája.

A fejtető-farok távolság (CRL) 7-11. terhességi 
héten, az embrió kimutathatósága után a legjobb 
kormeghatározó paraméter. 

A 12. terhességi héttől a biparietális átmérő (BPD), 
a koponya kerület (HC) és a femur hosszúsága (FL) 
segítségével lehet meghatározni a gesztációs kort. 
A hasátmérők és haskerület mérése is gyakran alkal-
mazott módszer, de a többihez viszonyítva pontat-
lan, a kormeghatározás szempontjából a legna-
gyobb szórással rendelkezik.

A BPD-t a thalamus síkjában, a középvonalra 
merőlegesen mérve az egymással szemben fekvő 
os parietale-k közötti távolságot jelenti.

A fej kerület (HC) mérésének síkja a koponyaalap 
síkjához igazodik, méréskor a mérőpontot a kopo-
nyacsontok külső kontúrján vezetjük körbe.

A femur hosszmérésekor (FL) a meta- és diafízis 
elcsontosodott részét mérjük a porcos végek nélkül. 

A terhesség második felében a mérhető para-
méterek biológiai és technikai eltérései túl nagyok, 

ilyenkor több paraméteres mérés és különböző bio-
metriai index számítások alkalmazhatók. A magzat 
további fejlődése során pedig a biometria helyett 
már a zsigerek és a csontrendszer morfológiai krité-
riumok alapján történő megítélése kerül előtérbe 
(pl. cerebrális barázdáltság foka, emésztőrendszer 
fejlődése, a különböző csontok csontosodási mag-
jainak megjelenése stb.).

Magzati diagnosztika 

Az egészséges magzat és  
függelékeinek képalkotó 
diagnosztikája, ultrahang-anatómia 

Az embriogenesis után a 12. héttől a magzat testé-
nek egyre több részlete vizsgálható ultrahanggal. A 
vizsgálatok során azonban tudni kell, hogy a mag-
zat egyes szervei a kialakulásuk után továbbfejlőd-
nek, a terhességi kortól függően alakilag, méretben 
és kimutathatóságban is változnak, sőt egyes szer-
vek csak kóros esetben válnak láthatóvá. Az első tri-
meszter végére a terhes méh kiemelkedik a kisme-
dencéből, ettől fogva a terhes méh és a magzat 
vizsgálata 2–5 mHz-es hasi vizsgálófejjel történik. 
Valamennyi ultrahangvizsgálat (szűrő és diagnoszti-
kus vizsgálat) során megítéljük az uterus alakját, 
nagyságát, falvastagságát, a petefészkeket. Ezt 
követően meghatározzuk a magzat fekvését, meg-
ítéljük a magzatvíz mennyiségét, a lepény szerkeze-
tét, tapadási helyét, a köldökzsinór elhelyezkedését, 
és ezt követi a magzat részletes vizsgálata.

magzati koponya. A kerekded, kissé ovális kopo-
nya echodús kontúrja már a 8. terhességi héttől fel-
ismerhető, de az intracranialis struktúrák csak a 12. 
héttől ábrázolódnak. 

A legfontosabb ábrázolható képletek a kopo-
nyatetőtől a bázis felé haladva a középvonalban lát-
ható echodús falx cerebri; a középvonallal párhuza-
mosan ábrázolódó szimmetrikus oldalkamrák, ben-
nük az echodúsabb plexus choroideus. Az oldal-
kamrák eleinte az agyféltekék 60%-át, majd a ter-
hesség második felében már csak 30%-át foglalják 
el. Kaudálisabban középen a iii. agykamra helyezke-
dik el, mellette két oldalt rombusz alakú thalamus, 
ill. két oldalt lateralisabban a koponyacsont kontúrja 
alatt a Sylvius árokban az a. cerebri media pulzálása 
igazolható. (Ez a metszet a BPD és a fejkerület méré-
si síkja.) A koponyaalap szintjében a koponyaalapi 

képtől való eltérések alapján a lehető legkorábbi 
időpontban reálisan elvárható biztonsággal kerülje-
nek felismerésre a magzat fejlődési rendellenessé-
gei.

A leggyakoribb gyanújelek
·	magzatvíz mennyiségének csökkenése vagy fel-

szaporodása (oligo-/polyhydramnion),
·	a magzat kényszertartása,
·	koponya, törzs aránytalanság, arcprofil eltérése,
·	testkontúr-többlet vagy hiány,
·	magzati szervek eltérései,
·	szívritmuszavarok,
·	lepény szerkezeti eltérései,
·	intrauterin retardáció (növekedési elmaradás).

A diagnosztikus vizsgálat elvégzése akkor szük-
séges, amikor a szűrés során a fent említett gyanú-
jel(ek) észlelése alapján magzati rendellenesség 
lehetősége merül fel, ilyen esetben a gyanús test-
rész vagy szerv, illetve az egész magzat célzott vizs-
gálata szükséges.

A szűrővizsgálatok időpontja. A különböző fejlő-
dési rendellenességek kialakulásának időpontja jól 
körülhatárolt, ezért a terhességi szűrővizsgálatokat 
meghatározott, ún. optimális időpontokban célsze-
rű elvégezni. magyarországi szülészeti gyakorlat-
ban négy szűrő-ultrahangvizsgálat történik: a ter-
hesség 12–13., 18–19., 30–32. és a 36–38. hetében. 

A 12. hét előtti első megjelenéskor végzett kora-
terhességi UH-vizsgálat nem szűrővizsgálatnak, 
hanem diagnosztikus értékűnek tekinthető, célja a 
terhesség fennállásának, életképességének igazolá-
sa, a terhességi kor megjelölése, illetve esetleges 
patológiás koraterhességi állapot igazolása. 

Koraterhességi (i.) ultrahang-szűrővizsgálat. A 
vizsgálat időpontja a 12–13. terhességi hét, amikorra 
a magzati szervfejlődés befejeződött, lepény végle-
ges szerkezete kialakult. A vizsgálatot transzvaginá-
lis módszerrel ajánlatos végezni. A magzat vizsgála-
ta alapvetően kétirányú: biometriai és anatómiai 
vizsgálat.

A biometria a magzati testrészek meghatározott 
síkban történő mérésével és ismert, standardizált 
adatok összevetésével a növekedési eltérések kizá-
rására történik.

Az anatómiai vizsgálat célja a magzati testrészek 
és szervek helyének, alakjának, szerkezetének meg-
ítélése alapján a kóros állapotok felismerése. Az i. 
szűrővizsgálat alkalmával elsődlegesen a koponya, 
nyaki régió (nyaki redő megvastagodása kromoszó-
ma-rendellenességre utalhat), gerinc, szív, rekesz, 
hasfal, vesék, húgyhólyag és a végtagok vizsgálata 
történik. 

Valamennyi szűrővizsgálat protokolljához még 
hozzátartozik a magzatvíz mennyiségének megíté-
lése, a méhlepény szerkezetének, tapadási helyé-
nek és a köldökzsinórnak a vizsgálata, a pontos ter-
hességi kor megállapítása és/vagy ellenőrzése. 

ii. terhességi ultrahang-szűrővizsgálat. A vizsgá-
lat elvégzésének ideje a 18–19. terhességi hét. Erre 
az időre a magzat testrészeinek, szerveinek anató-
miai felépülése befejeződött, a testrészek jelentős 
növekedésen mentek keresztül, a vizsgálathoz már 
hasi vizsgálófej szükséges. A szűrést a terhesség 16. 
hetében végzett anyai szérum-AFP vizsgálat ered-
ményének ismeretében célszerű elvégezni. Az 
UH-vizsgálat kiemelt célja a kromoszomális és 
egyéb fejlődési rendellenességek gyanújeleinek fel-
ismerése, emiatt a magzat minden testrészének és 
szervének részletekre kiterjedő megfigyelése elen-
gedhetetlen. 

A második szűrés alkalmával már jól vizsgálható 
az agyállomány, a szív részletes négyüregű szerke-
zeti felépítése, be- és kiáramlási pályái, a szívműkö-
dés ritmusa. A magzati csontrendszer vizsgálatakor 
a koponya és a gerinc záródási rendellenességére 
utaló jelek mellett a végtagok részletes ábrázolása 
is követelmény. A magzat külső nemi szerveinek 
kimutatása ekkor már lehetséges, mely különösen a 
kórelőzményben szereplő nemhez kötött öröklődő 
betegség előfordulása esetén indokolt. 

iii. terhességi ultrahang-szűrővizsgálat. A vizsgá-
lat a 30–32. terhességi héten történik, hasi vizsgáló-
fejjel. 

A vizsgálat elsődleges célja a magzat növekedé-
si ütemének ellenőrzése, azaz az intrauterin retardá-
ció jeleinek kizárása. A vizsgálat fontos része a méh-
lepény szerkezetének, vastagságának, érettségi 
fokának megítélése, hiszen mindezekből a magzat 
fejlődésére vonatkozó következtetések vonhatók le. 

A szervek, testrészek tekintetében ekkor adódik 
megfelelő alkalom a magzati arc részletes vizsgála-
tára és annak rendellenességeinek kimutatására. 
Továbbá a magzati szervek vizsgálata során fontos 
szem előtt tartani, hogy van néhány olyan rendelle-
nesség (rekesz herniák, duodenum-atrézia, corpus 
callosum fejlődési rendellenességek stb.), amely 
későn alakul ki, illetve válik kimutathatóvá.

iV. terhességi ultrahang-szűrővizsgálat. A vizsgá-
lat a 36–38. héten történik, hasi vizsgálófejjel. 

A vizsgálat célja, hogy előrejelzést adjon a szülés 
várható körülményeire. Lehetőséget biztosít a szü-
lés folyamatát nehezítő vagy éppen a szülést aka-
dályozó rendellenességek időbeni felismerésére: a 
köldökzsinór elhelyezkedése, a téraránytalanság 
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– fokozott kalcifikáció (magzati retardació veszé-
lye),

– lepényi kisartériák trombózisa (anyai diabetes-
ben, intrauterin elhalás esetén).

Magzati betegségek, fejlődési 
rendellenességek képalkotó 
diagnosztikája 
A fejlődési rendellenességek diagnosztikájában a 
„gold standardnak” tekinthető ultrahangvizsgálat 
mellett differenciáldiagnosztikai probléma esetén 
magzati mR-vizsgálat is végezhető.

magzat craniospinalis rendellenességei. Az ult-
rahang diagnosztika szülészeti felhasználását köve-
tően leggyakrabban még ma is a központi ideg-
rendszer fejlődési rendellenességei kerülnek felis-
merésre. A craniospinalis rendellenességek jelentős 
csoportját a velőcső záródási rendellenességek 
alkotják, melyek zöme az élettel összeegyeztethe-
tetlen, ill. súlyos rendellenesség. 

Velőcsőzáródási rendellenességek. Az embri-
onális fejlődés elején a 23–26. napon alakul ki az ún. 
neurális cső, cranialis pólusának záródási zavara anen-
cephalia/exencephalia vagy encephalocele kialakulá-
sához vezet, a caudalis rész elmaradt záródása a spina 
bifidák különböző formáit eredményezi.

Anencephalia. Koponyacsontok és agyállo-
mány nem mutatható ki. A szemgolyók jellegzete-
sen kiemelkednek, az arc csökevényes, a nyak rövid 
– az UH kép „békaarc”-ra jellemző. Az kórkép gyak-
ran gerinczáródási rendellenességben folytatódik.

Exencephalia. A koponyacsontok egy része 
hiányzik, több-kevesebb agyállomány előboltosul-
va a magzatvízben lebeg. 

Encephalocele. Az agyburkok és/vagy az agy-
állomány egy része a csontos koponya kóros nyílá-
sán keresztül előboltosul. A likvorkeringés zavara 
miatt gyakran ventrikulomegália kíséri. 
Leggyakrabban a középvonalban, az occipitális 
régióban fejlődik ki. UH-vizsgálattal koponyából 
kitüremkedő lágyrész figyelhető meg, mely lehet 
cisztikus vagy tartalmazhat agyállományt.

Spina bifida. A csontos gerinccsatornán egy 
vagy több csigolyára kiterjedő középvonali záródási 
zavar. 

A defektuson keresztül zsákszerűen előemelke-
dő képződmény esetén spina bifida cystica elneve-
zés használatos. Agyburkokat és a likvort tartalmazó 
képlet esetén meningocele-ről, a központi idegrend-
szer elemeit is tartalmazó lézió esetén myelomenin-

gocele-ről beszélünk. A spina bifida gyakran társul 
koponya fejlődési rendellenességekkel.

Ultrahangvizsgálattal a hosszmetszeti képen a 
gerinc dorzális kettős vonala és az azt fedő lágyrész 
az elváltozásnak megfelelő lokalizációban hiányzik 
és/vagy a defektuson át elődomborodó cisztikus 
képlet is elkülöníthető. Harántmetszetben a csigo-
lyatesteket alkotó három csontosodási magból a 
két oldalsó kifelé széttér, a gerinccsatorna U- vagy 
V-alakban nyitott.

Hydrocephalus és egyéb craniospinalis 
rendellenességek. A cerebrospinális likvor körfor-
galmának zavara – túltermelése, felszívódás zavara 
vagy az áramlási akadályozottsága – esetén a likvor 
felesleges mennyiségben felhalmozódik, mely a 
kamrarendszer (hydrocephalus internus) vagy a suba-
racnoideális tér (hydrocephalus externus) tágulatát 
eredményezi. A folyadékretenció általában intracra-
nialis nyomásfokozódással jár. A magzatban első-
sorban a hydrocephalus internus fordul elő. A nor-
mális oldalkamra szélesség a 14. terhességi héten 
6–8 mm.

Ventriculamegalia. Az oldalkamrák tágultak, 
tágulat mértéke 10–15 mm közötti. A BPD mértéke 
még a normál határértékeken belül van, az elválto-
zás olykor átmeneti, kóros kimenetel kb. 20%-ban 
fordul elő.

Hydrocephalus. A BPD értéke a normális szórás 
értéke fölött van, az oldalkamrák és a hármas agy-
kamra nagymértékben tágult, az oldalkamrák átmé-
rője meghaladja a 15 mm-t. A falx cerebri a kamrák 
között lebeg, az agyköpeny elvékonyodik.

Holoprosencephalia. oka az embrionális fejlő-
dés során az agyféltekék elmaradt kettéválása, a 
kettéhasadás elmaradásának mértékétől függően 
különböző súlyosságú lehet. A falx cerebri részben 
vagy teljesen hiányzik, az oldalkamrák a fuzionált 
thalamus körül közös tág, kamrarendszert alkotnak. 
Általában az agyköpeny is elvékonyodott. 

Corpus callosum dysgenesis. A két agyfélte-
két összekötő fehérállomány-köteg lassan alakul ki: 
8. héttől előröl hátrafelé haladva indul a fejlődése 
és a 20. héten fejeződik be. Fejlődésének zavara 
eredményezi a corpus callosum dysgenesis komp-
lett vagy különböző fokú parciális formáját. 
Ultrahangvizsgálattal tág, magasan elhelyezkedő 
hármas agykamra, valamint az oldalkamrák laterali-
zált elhelyezkedése és alaki variációja hívja fel rá a 
figyelmet.

Dandy–Walker-szindróma. Kisagyi különböző 
mértékű hipopláziája, következményes hátsó kopo-
nyagödörben lévő cisztával és kommunikáló tág 4. 

artériák pulzálása, kaudálisabban a kisagyi hemisz-
fériumok, a vermis és a iV. agykamra ábrázolódik. 

Az arckoponyán az orbiták, szemgolyók, orrnyí-
lások, a mandibula, a felső és alsó ajkak folytonos 
íve és a szájnyílás is jól ábrázolható.

magzati gerinc. A 12. hét után hosszanti met-
szetben két párhuzamos, szaggatott, ívelt echodús 
vonalként ábrázolódik, a vonalakat a csontosodási 
magok sorozata alkotja. Harántmetszetben a csigo-
lyákat egy elülső és két hátsó echodús csontosodá-
si mag alkotja. 

magzati mellkas. A mellkas hosszmetszete felfe-
lé kissé kúp alakú, kontúrját a bordák echodús 
vonalas átmetszetei tagolják. A has felé az ívelten 
húzódó echomentes rekesz vonala zárja le.

A mellkas hosszmetszeti síkjában pulzáló szív, a 
nagyerek, a pásztorbot alakú aortaív és a szívet két 
oldalról határoló mérsékelten echogén tüdők látha-
tók, melynek echogenitása az érésükkel párhuza-
mosan fokozódik.

A magzati szív négy ürege harántmetszetben 
különíthető el, a szívüregek közel azonos nagysá-
gúak. A kamrai szeptum végig követhető, a pitvari 
szeptumon a foramen ovale nyitott.

magzati has, kismedence. Határai felülről az 
echomentes rekeszvonal, alul a echodús csípőlapá-
tok, hátulról a gerinc, elölről pedig a hasfal közepes 
echogenitású vonala alkotja. A hasi szervek a ter-
hesség második trimeszterétől különíthetők el. A 
máj a legnagyobb hasi szerv, kitölti a hasüreg jobb 
felső részét. Bal oldalon a rekesz alatt ábrázolódik 
folyadéktartalmú képletként a gyomor. A belek 
homogén echogenitásúak, általában a lumenük 
nem látható. A vesék lumbalis gerinc két oldalán 
ábrázolódnak, echoszegény parenchymával, echo-
dús centralis echóval. A pyelon normális esetben 5 
mm-nél nem tágabb. A húgyhólyag cisztikus kép-
letként ábrázolódik a kismedencében, nagysága a 
vizelettermelődéstől és a -kiürítéstől függően válto-
zik. 

A külső nemi szervek közül a scrotum és a pénisz 
a magzatvízben lebeg. A herék a 22. hét után száll-
nak le a scrotumba. A nagyajkak szimmetrikus redő-
zetek formájában láthatók. 

magzati végtagok. A magzati végtagok a hosszú 
csöves csontok echodús diafízisei alapján ismerhe-
tők fel. A felső végtagok a magzat törzse és feje 
körül változatos helyzetet foglalhatnak el, a kéz ujjai 
gyakran ökölbe-szorított állapotban vannak. Az alsó 
végtagok általában a magzat hossztengelyében 
helyezkednek el, mozgásuk korlátozottabb, mint a 
felső végtagoké. 

Köldökzsinór. A hasfali beszájadzás és a lepényi 
eredés között a köldökzsinór több kanyarulatot 
téve a magzatvízben lebeg, hossz- és harántmet-
szetben is echodús képet ad. A három nagy köldök-
zsinór ér a hossztengely körül spirális alakban fut 
végig (hajfonatszerű kép), harántmetszetben jól 
elkülöníthető a két kisebb artéria umbilicalis és egy 
vastagabb véna umbilicalis.

magzatvíz. A magzat körül echomentes terület-
ként ábrázolódik, benne a lebegő köldökzsinór, 
illetve a magzatról levált echodús flokkuluszok lát-
hatók. A magzatvíz mennyiségének megítélése 
főleg a második és harmadik trimeszterben fontos. 
Fejlődési rendellenességek és egyéb magzati és 
terhességi kóros állapotok következtében mennyi-
sége megnövekedhet (polihidramnion) vagy csök-
kenhet (oligohidramnion).

Oligohidramnion leggyakoribb okai:
·	magzavíz-szivárgás, magzatburok-ruptura,
·	urogenitális (csökkent magzatvíztermelés és/

vagy akadályozott diurézis) és tüdőfejlődési 
rendellenességek,

·	magzati hypoxia következtében csökkent mag-
zati vizeletkiválasztás.
Polihidramnion okai:

·	magzatburok gyulladása,
·	magzatvíz körforgalmát akadályozó fejlődési 

hibák (pl. bélatresiák),
·	anyai anyegcserezavarok (pl. diabetes, anyai akut 

vagy krónikus pyelonephritis).
méhlepény. A méh belső falán a méhizomzatá-

nál echodúsabb képletként ábrázolódik. A lepény 
elhelyezkedhet a méh fundusában, az elülső vagy 
hátsó falon vagy a méhszáj közelében. 

Valamennyi szűrő- és diagnosztikus UH-vizsgálat 
során meg kell vizsgálni a méhlepény elhelyezke-
dését, tapadását, belső szerkezetét, vastagságát és 
érettségi fokát, hiszen mindezekből a magzat fejlő-
désére vonatkozó következtetések vonhatók le.

A lepény kóros elváltozásai:
·	Tapadási rendellenességek: a lepény kaudális 

széle és a belső méhszáj közötti kóros viszony
– mélyen tapadó lepény: méhszáj közelében,
– belső méhszájig terjedő tapadás (placenta pre-

via(pr.) marginalis),
– belső méhszájat részben fedő tapadás (placen-

ta pr. partialis),
– méhszájat teljesen fedő (placenta pr. centralis).

·	Érési és degenerációs elváltozások
– terhességi kornak nem megfelelő érettségi 

állapot,
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zik, a következményesen kialakult magzatvíz-kör-
forgás zavara miatt nagy mennyiségű polihidram-
nionnal jár, ultrahangvizsgálat alkalmával folyadé-
kot tartalmazó gyomor nem mutatható ki.

Duodenum obstrukció, atrézia. Az ok lehet folyto-
nossághiány/külső kompresszió/membrán okozta 
elzáródás. Ultrahangdiagnózisa harántmetszetben 
egymás mellett elhelyezkedő két folyadéktartalmú 
képlet (”double dubble” kép) kimutatásán alakul, 
mely a gyomor és a duodenum kezdeti szakasz 
kitágulásának eredménye. A rendellenesség mindig 
polihidramnionnal jár.

Bélatréziák. Az elzáródástól orálisan a belek cisz-
tikus tágultak, fokozott perisztaltikát mutatnak. 
Jellemző a többszörös nívóképződés.

Mesenterialis, enterogén cysta. A veséktől, a húgy-
hólyagtól független cisztózus képlet ábrázolódik a 
hasban, eredetének tisztázása magzati korban nem 
mindig sikerül.

Meconium peritonitis. A magzati élet folyamán 
elszenvedett bélperforáció után kialakult steril peri-
tonitis. A bélperforációhoz általában nagyfokú bél-
szűkület vezet. UH-vizsgálattal a hasüregben a 
belek között, és a hasfal mentén echodús kalcifiká-
ciók láthatók, a tágult beleket általában echodús 
meconium tölti ki. gyakran kíséri ascites és polihid-
ramnion.

A magzat urogenitalis rendellenességei
A terhesség alatt végzett ultrahang szűrővizsgá-

latokkal a vese- és húgyúti rendellenességek jelen-
tős része prenatálisan diagnosztizálható, ennek 
eredményeként a szükséges kezelés időben elkezd-
hető és a vesék további károsodása megelőzhető. 
Az uro-nefropátiák azonosítása általában kevésbé 
problematikus, hiszen többnyire folyadékgyülem 
formájában jelentkeznek (obstruktív uropatiák, 
vesék cisztikus diszpláziák) .

Veseagenesia. Urogenitális traktus legsúlyo-
sabb fejlődési zavara, többnyire együtt jár az urete-
rek és a húgyhólyag hiányával. UH-val vesék, 
hólyagtelődés nem ábrázolható. A kifejezett oligo-
hidramnion miatt a magzat kényszertartásban van, 
növekedésében visszamaradt.

Cisztás vesedysplasiák
·	Policisztás vesebetegség

– megnagyobbodott vesék kifejezetten hypere-
chogének, az echodús szerkezetet a medulla 
területén elhelyezkedő számtalan 1–2 mm-s 
ciszta hangvisszaverődése okozza. infantilis 
formában húgyhólyagtelődés nem igazolha-
tó. A kórkép oligohidramnionnal jár, a magzat 
kényszertartásban van. Az adult formában az 

üregrendszer és a húgyhólyag telődése látha-
tó, a magzatvíz átlagos mennyiségű.

·	multicisztás vese
– A vesének megfelelő területen számos 1–3 cm 

átmérőjű ciszta ábrázolódik (9.55. ábra). 
Egyoldali folyamat esetén hólyagtelődés van, 
a magzatvíz mennyisége normális. Kétoldali 
elváltozás esetén vizelettermelés hiányával, 
oligohidramnionnal jár.

Obstruktiv uropatiák. A vizeletelvezető rend-
szerben képződött szűkület vagy elzáródás és a 
következményesen kialakult pangás eredményezi 
az obstruktív uropathiákat. A pangás okától, nagy-
ságától és fennállásának időtartamától függően az 
üregrendszeri tágulat a pyelectasiától a súlyos hid-
ronefrózisig terjedhet. Pyelectásia esetén a pyelon 
5–10 mm átmérőjű, a kelyhek nem érintettek. 
Hidronefrózis esetén a pyelon már 15 mm-nél 
tágabb, és a kelyhek is kitágultak, előrehaladott 
esetben a veseparenchima elkeskenyedik. 
A kórképek UH-morfológiai megjelenését az obst-
rukció szintje is alapvetően befolyásolja:
·	Pyeloureterális átmenet obstrukciója a magzati 

hidronefrózis leggyakoribb oka. Szonográfiával a 
vesemedence(k) tágulata igazolható, az ureterek 
nem tágak.

·	Ureterovesicalis junctio obstrukció a 2. leggyako-
ribb obstruktív uropátia, a juxtavesicalis szájadék 
közelében kialakult organikus vagy funkcionális 
eltérések okozzák. UH-vizsgálattal a hidroureter 
mellett a hidronefrózis jelei is megfigyelhetők. Az 
ureter tág (1–2 cm), kanyargós lefutású, folyadék-
kal telt tubuláris képletként ábrázolódik.

·	Uretra obstrukció esetén az extrém tág, hasüreg 
nagy részét kitöltő húgyhólyag tűnik fel, valamint 
mk. ureter és vese üregrendszere is tágult. oligo-
hidramnion miatt magzati kényszertartás van.

Ovariális ciszták. Leánymagzatokban a húgy-
hólyag és a vese alsó pólusa között ábrázolódó 
cisztikus képletek.

A csontvázrendszer rendellenességei
A csontok fejlődési rendellenességei rendkívül 

ritkák, heterogén csoportot alkotnak Egyik jelentő-
sebb hányadát a chondrodiszpláziák képezik: a 
csontosodás különböző zavarai a hosszú csöves 
csontok alakja, nagysága és változó denzitása alap-
ján ismerhetők fel. A disosztózis egy csonton izolál-
tan, vagy kombinációban megjelenő rendellenes-
ségek, illetve ide tartoznak a fokális végtag abnor-
malitások is. 

agykamrával. Ultrahang vizsgálattal a tág agykam-
rák, a hátsó scala-ban ék alakú cisztikus terület és a 
hipopláziás kisagyi képletek ábrázolhatók.

Arnold–Chiari-szindróma. A kisagy és az agy-
törzs a foramen magnumba vagy a cervicalis gerinc 
csatorna kezdeti szakaszába ékelt, mely obstruktív 
hydrocephalust eredményez. A herniáció mélysé-
gétől függően több fokozatú anomáliát különíthe-
tünk el. Ultrahangvizsgálattal hátsó koponyagödör-
ben a kisagy alakja, atípusos helyzete és a társuló 
rendellenességek hívják fel a figyelmet az elválto-
zásra.

A magzat thoraco-abdominalis rendellenessé-
gei

A thoraco-abdominalis rendellenességek több 
rendellenességhez hasonlóan lehetnek önálló ano-
máliák, de képezhetik összetett fejlődési rendelle-
nességek, így kromoszóma aberrációk részét is.

Alapfogalmak:
·	az egészséges körülmények között látható szer-

vek, szervrészletek hiánya – agenezia;
·	szervek fejlődésének elmaradása – aplázia;
·	szervek fejletlensége – hipoplázia;
·	üreges szervben kialakuló elzáródás – atrézia 

(proximálisabb szakasz tágulatával jár!);
·	üreges szerv szűkülete – sztenózis (proximáli-

sabb szakasz tágulatával jár!).

Thoracalis rendellenességek. Tüdő agenezia, 
aplázia. Rendkívül ritka, élettel összeegyeztethetet-
len elváltozások. 

Tüdőciszták. A tüdőben különböző méretű, rész-
ben cisztikus, részben szolid tartalmú képletek, 
melyek a szívet vagy a mediasztinumot diszlokálják. 
Ultrahangvizsgálattal a tüdőtől eltérő echogenitás, 
illetve a következményes szerv diszlokációk különít-
hetők el. Polihidramnion gyakran előfordul.

Hydrothorax. A mellkasi folyadékgyülem általá-
ban másodlagosan, egyéb fejlődési rendellenesség 
részeként jelentkezik, gyakran társul polihidramni-
onnal. Ultrahangvizsgálat során a mellkasban válto-
zó mennyiségű folyadékgyülem látható, a folyadék 
mennyiségétől függően a mellkasi szervek diszlo-
kációját is okozhatja.

Hernia diaphragmatica. Az embrionális fejlődés 
során záródási zavar következtében keletkezhet rés 
a diafragmán, így a mellkas és a hasüreg összeköt-
tetésbe kerül, hasi szervek a mellkasba herniálód-
nak. UH-vizsgálat során a rekesz folytonosságának 
megszakadása, és a mellkasba türemkedett hasi 
szervek (bal oldalon gyomor és belek, jobb oldali 
herniánál a máj) figyelhetők meg cisztikus vagy szo-

lid képlet formájában. Az elváltozás a magzatvíz 
inhalációjának zavara miatt polihidramnionnal jár.

Cardialis fejlődési rendellenességek. A car-
diális rendellenességek ritkák, diagnosztikájuk a 
magzati korban rendkívül nehéz.

Leggyakoribb kórképek:
·	Kamrai sövényhiány a leggyakoribb szívfejlődési 

rendellenesség, lényege a kamrai sövény részle-
ges hiánya. Prenatálisan UH-val csak a nagymé-
retű sövényhiány esetén ismerhető fel.

·	Atrioventricularis septum-defectus lényege a 
pitvarokat és kamrákat elválasztó terület fejlődési 
zavara. UH-vizsgálat során a kamrai sövény felső 
és a pitvari sövény alsó része hiányzik. Egyéb car-
diális és nagyereket érintő fejlődési rendellenes-
ségekkel társul.

·	Hypoplasiás bal szívfél-szindróma/hypoplasiás 
jobb szívfél-szindróma: az előbbi esetben az 
aorta ascendens, utóbbinál az artéria pulmonális 
áramlásának hiánya áll fenn, mely következmé-
nyesen a bal-, illetve jobb kamra méretének kriti-
kus csökkenésével jár.

·	Nagy artériák transzpozíciójának lényege, hogy 
az aorta a jobb, az artéria pulmonális a bal kam-
rából ered. UH-képére jellemző, hogy a két nagy-
ér a szívből kilépve párhuzamosan fut.
Abdominalis rendellenességek. Az abdomi-

nális rendellenességeket a hasfal- és a gasztroin-
tesztinalis rendszer fejlődési rendellenességeire 
oszthatjuk.

A magzati hasfal fejlődési rendellenességei. A has-
fal izomrétege echodús csíkként ábrázolódik, az 
embrionális fejlődés során 4 lemez egyesülésének 
eredményeként alakul ki, ennek elmaradása esetén 
jönnek létre a hasfalzáródási rendellenességek. Két 
fő típusát különböztetjük meg:
·	omphalocele

– A köldökgyűrűn keresztül peritoneummal 
fedett hasűri szervek (belek, visceralis szervek) 
a köldökzsinórt magukra emelve herniálód-
nak a magzatvízbe.

– UH-vizsgálattal a hasfalon a köldökzsinór belé-
pésénél ábrázolható folytonossági hiány. A 
herniálódott szervek burokban helyezkednek 
el, és a magzatvízben láthatók a hasfal előtt.

·	gastroschisis
– Ép köldökgyűrű mellett általában a has jobb 

oldalán, peritoneummal nem fedett bélka-
csok türemkednek ki és lebegnek szabadon a 
magzatvízben.

gastrointestinalis rendszer rendellenességei
Oesophagus atresia. A nyelőcső egy része hiány-
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9.1. ábra. 
Cervixtumor iV. stádium

9.4. ábra. 
Cervixtumor mR staging T iiA

9.5. ábra. 
Cervixtumor mR staging T iiiA

9.3. ábra. 
Cervixtumor mR staging To TiA

9.2. ábra. 
Cervixtumor mR staging TiB

9.6. ábra. 
CT-anatómia 1. 2. 3.

A

B

C
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9.7. ábra. 
CT-, mR-vizsgálat indikációi a nőgyógyászati képalkotó diag-
nosztikában

A

B

C

9.8. ábra. 
Dermoid ciszta

A

B

C

9.9. ábra. 
Endometrioma-mR

A

B

C

9.10. ábra. 
Endometrium-hiperplázia és -polip

9.11. ábra. 
Endometriumtumor T i B stádium 

A

B
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9.12. ábra. 
Endometriumtumor T i C stádium

A

B

9.14. ábra. 
Endometriumtumor T iii 

A

B

9.13. ábra. 
Endometriumtumor T ii stádium, cervixre terjedő tumor

9.15. ábra. 
Endometriumtumor T iV
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9.16. ábra. 
Korlátok, nehézségek a stádiummeghatározás során

A

B

C

9.17. ábra. 
Követés, monitorizálás, kemoterápiás kezelés követése 

A

B

9.18. ábra. 
Követés, monitorizálás, posztirradiációs követés

A

B

9.19. ábra. 
Követés, monitorizálás, posztoperatív követés 2.

9.19. ábra. 
Követés, monitorizálás, posztoperatív követés 1.
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9.21. ábra. 
Követés, monitorizálás, recidíva–heg differenciáldiagnosztikája, 1999.
Követés, monitorizálás, recidíva–heg differenciáldiagnosztikája, 2000.
Követés, monitorizálás, recidíva–heg differenciáldiagnosztikája, 2001.
Követés, monitorizálás, recidíva–heg differenciáldiagnosztikája, 2002.

A

B

C

D

9.22. ábra. 
Leiomyoma

9.23. ábra. 
Leiomyoma CT-morfológia 1.
Leiomyoma CT-morfológia 2.

A

B
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9.24. ábra. 
Leiomyoma mR-morfológia 1.
Leiomyoma mR-morfológia 2.

A

B

9.25. ábra. 
mR-anatómia (cervix, vagina) 1.
mR-anatómia (cervix, vagina) 2.

A

B

9.26. ábra. 
mR-anatómia (corpus uteri) 1.
mR-anatómia (corpus uteri) 2.

A

B

9.27. ábra. 
mR-anatómia (ovarium)

9.28. ábra. 
mR-anatómia (parametrium)
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9.29. ábra. 
mR-anatómia (corpus uteri) T2 1.
mR-anatómia (corpus uteri) T2 2.

A

B

9.30. ábra. 
Nyirokcsomó (n) staging, mR 1.
Nyirokcsomó (n) staging, mR 2.

A

B

9.31. ábra. 
Nyirokcsomó staging, CT, mR 1.
Nyirokcsomó staging, CT, mR 2.

A

B

9.32. ábra. 
Nyirokcsomó staging mR-vizsgálati protokoll TSE 1.
Nyirokcsomó staging mR-vizsgálati protokoll TSE 2.

B

A
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9.33. ábra. 
ovarium cisztózus léziók differenciáldiagnosztikája

9.34. ábra. 
ovariumtumor CT-mR-diagnosztika 1.
ovariumtumor CT-mR-diagnosztika 2.
ovariumtumor CT-mR-diagnosztika 3.
ovariumtumor CT-mR-diagnosztika 4.

A

B

C

D

9.35. ábra. 
ovariumtumor CT-mR-staging 1.
ovariumtumor CT-mR-staging 2.
ovariumtumor CT-mR-staging 3.
ovariumtumor CT-mR-staging 4.
ovariumtumor CT-mR-staging 5.

A

B

C

D

F
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9.36. ábra. 
T1 stádiumú uterusra lokalizált tumor 1.
T1 stádiumú uterusra lokalizált tumor 2.

A

B

9.38. ábra. 
Tiii B stádiumú medencefalig terjedő infiltráció 1.
Tiii B stádiumú medencefalig terjedő infiltráció 2.

A

B

9.37. ábra. 
Tii B stádiumú parametriuminfiltráció 1.
Tii B stádiumú parametriuminfiltráció 2.

A

B

9.39. ábra. 
Tubo-ovarialis abscessus 1.
Tubo-ovarialis abscessus 2.

A

B
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9.40. ábra. 
Uterus- (corpus és cervix) tumor CT-vizsgálata

9.41. ábra. 
Uterustumor mR-morfológiája

9.42. ábra. 
Corpusra, cervixre célzott vizsgálati protokoll 

9.43. ábra. 
Corpusra, cervixre célzott vizsgálati protokoll 1.
Corpusra, cervixre célzott vizsgálati protokoll 2.
Corpusra, cervixre célzott vizsgálati protokoll 3.
Corpusra, cervixre célzott vizsgálati protokoll 4.
 

A

B

C

D
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Bevezetés 
Az emlő nemcsak orvosi szempontból fontos 
„szerv”, hanem – mint a nőiesség szimbóluma – 
számos érzelmi, lelki kérdéssel is kapcsolatos. Nem 
lehet tehát szigorúan szakmai problémaként kezel-
ni az emlőbetegségeket. Fokozottan érvényes itt a 
klasszikus alapelv: nem a betegséget gyógyítjuk, 
hanem a beteget. 

Az emlőbetegségek kialakulása 

Emlőbetegségekre hajlamosító 
tényezők  
Minden betegségre, az emlőbetegségekre is igaz, 
hogy nem lehet előre megmondani, kit fog érinte-
ni. Sok ezer egészséges ember és emlőbeteg körül-
ményeinek pontos, statisztikai elemzésével azon-
ban bizonyos összefüggések felismerhetők. 

Gyulladásos betegségeket elsősorban fertőzések 
okoznak. Mint minden gyulladásnál, a gyengébb 
immunrendszer az egyik hajlamosító tényező. A 
szoptatás nagyon előnyös a csecsemő számára, de 
ennek során nagy tisztaság és elővigyázatosság 
ajánlatos, mivel gyakran fordul elő mastitis, vagyis 
emlőgyulladás, amely a fokozott mirigyműködés, a 
nagy mechanikai igénybevétel, kisebb sérülések, 
tejpangás és a kórokozók könnyebb bejutása miatt 
alakulhat ki. Rossz szociális körülmények és geneti-
kai hajlam is hajlamosítanak hasonló gyulladásos 
betegségekre. 

A daganatos betegségek előfordulási gyakorisá-
gát nagyon régen vizsgálják. 

A jóindulatú daganatok gyakoriak, de nincs túl 
nagy jelentőségük. Főleg rosszindulatú daganatok-
tól való elkülönítésük miatt kell rájuk odafigyelni. 

Az emlőrák gyakorisága 

Az emlő rosszindulatú daganata igen sok embert 
érint. Manapság minden nyolcadik–tizedik nő élete 

során emlőrákban megbetegszik. Ez a meglepően 
nagy szám ráadásul – sajnos – folyamatosan emel-
kedik. Az előfordulási gyakoriság a civilizáció fejlő-
désével, iparosodással arányos. Az összefüggés 
pontos okát csak találgatni lehet: táplálkozás (zsír-
ban gazdag ételek, alkoholizmus), környezetszeny-
nyezés jöhet szóba. A világ valamennyi országában 
az emlőrák a vezető női daganatos halálok. 
Magyarországon évente kb. 5000 új megbetege-
dést regisztrálnak. Férfi emlőrák is létezik, 100-szor 
ritkábban, mint a nőknél, viszont lefolyásában ez 
általában súlyosabb. 

Az emlőrák rizikófaktorai 

A 10.1. és 10.2. táblázatok a rizikófaktorokat tartal-
mazzák a változókor (menopausa) előtti és utáni 
nőknél. 

Manapság vitatott az a régebben elfogadottnak 
tekintett tény, hogy aki szoptatott, védettebb az 
emlőrákkal szemben. Terhesség alatt – a magas 
ösztrogénszint miatt – kissé fokozott a kockázat, 
ezért az emlőket rendszeresen kell vizsgálni, és min-
den tapintható csomót vagy szokatlan változást 
meg kell mutatni a kezelőorvosnak. Az összes emlí-
tett rizikófaktor statisztikai valószínűségeket jelez, 
tehát több millió nőre és nem egyénekre vonatko-
zik. Emiatt a gyakorlatban semmilyen következte-
tést nem lehet levonni arra vonatkozóan, hogy az 
adott nőben kialakul-e emlőrák.

Hormontartalmú gyógyszerek és az 
emlőrák kockázata 

A fogamzásgátló tablettákról és a – menopausa 
után szedett – hormonpótló gyógyszerekről bizo-
nyított, hogy emelik az emlőrák kockázatát. A vizs-
gálatok és statisztikai elemzések továbbra is foly-
nak. A legutóbbi tanulmányok egyértelmű össze-
függést mutattak ki a menopausa utáni hormon-
pótló kezelés (HRT) és az emlőrák fokozott kockázata 
között – a gyakoriság emelkedése azonban csak 
minimális. Külföldön – főleg Amerikában – több 

10.  Emlődiagnosztika
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bRCA-hordozók emlőrákkockázata rendkívül 
magas, 85%-ot is elér! Ebben a csoportban az ultra-
hang és az MR kiegészítő – és az utóbbi időben 
szűrési jellegű – használata nagyon fontos. 

Ha a betegnek vagy a közvetlen rokonságának 
már volt petefészek- vagy vastagbéldaganata, akkor 
az emlőrák kockázata is mérsékelten nagyobb. 

A kockázat emelkedése természetesen csak 
annyit jelent, hogy nagyobb az esély, semmikép-
pen nem azt, hogy az emlőrák kötelezően kialakul.

Az emlőrák megelőzése és prognózisa 

Az emlőrák kialakulását megelőzni még a hajlamo-
sító tényezőket ismerve sem lehet. Nagyon fontos 
azonban, hogy a betegség a lehető legkorábban 
felfedezésre kerüljön, és a beteg megfelelő kezelés-
ben részesüljön. Ha sikerülne valamennyi emlőrákot 
már a legkorábbi stádiumában felfedezni, a bete-
gek 85–95%-a teljesen meggyógyulhatna. Sajnos, a 
valóságban ez csak a betegek felére–kétharmadára 
igaz. A leglényegesebb, hogy minden nő végezzen 
havonta önvizsgálatot, és életkortól függően 
vegyen részt rendszeres mammográfiás szűrésen. 

A betegség korai felfedezése a legfontosabb az 
életkilátások szempontjából. 30 év adatainak sta-
tisztikai feldolgozásával megállapították, hogy 
mammográfiás szűrés az egyetlen bizonyított esz-
köz, amely az emlőrák halálozását 30–45 százalék-
kal képes csökkenteni. 

Az emlők normális és kóros 
állapotai 

Az emlők fejlődése, szerkezete  
és működése 
Az emlők két fő fejlődési rendellenessége különít-
hető el.
1. Hiányok
·	Amastia: nincs emlőállomány (ritka, leggyakrab-

ban egyoldali). Ez a probléma főleg genetikai 
rendellenességekkel társul. 

·	Athelia: hiányzik a bimbó vagy a bimbó és a bim-
bóudvar is. 

·	Hypoplasia: a mirigyállomány mennyisége csök-
kent. 

·	Poland-szindróma: mellkasfali rendellenesség, a 
pectoralis izom hiányzik vagy hypoplasiás.

2. Többletek
·	Polymastia (járulékos emlők): több kisebb emlő 

vagy csak bimbó fejlődik. (az állatokhoz hason-
lóan).

·	A polythelia (több bimbó, ill. bimbóudvar) fenn-
állhat polymastiával és anélkül is. 

·	A hypertrophia (túl nagy méretű emlők) kivétele-
sen öröklődő rendellenesség is lehet.

A két emlő normális esetekben is sokszor nem 
egyforma méretű, a bimbók is lehetnek változó for-
májúak vagy behúzottak. Külső szemlélőnek kóros-
nak látszó eltérés lehet csupán egyéni sajátosság. 

A női emlők pubertáskorban alakulnak ki, a 
petefészek ösztrogén hormonjának hatására. Az 
agyalapi mirigy is hatással van az emlő fejlődésére 
és a tejtermelésre (prolaktin hormon). A férfiakban 
is található emlőállomány, azonban ez csökevényes 
és nem működik. 

Az emlősállatoknál ez a megoszlás hasonló, de a 
törzsfejlődést kutató tudósok érdekes feltételezése, 
hogy az ős-emlős állatoknál a hímnemű egyedek is 
szoptattak. 

Pubertáskorban a férfiak melle is átmenetileg 
megduzzadhat és fájdalmassá válhat. Ez a későb-
biekben magától elmúlik. Előfordul, hogy hormo-
nális betegség, gyógyszerszedés miatt férfiaknál is 
mellképződés (gynecomastia) jön létre. Megfigyelték 
már ezt rendszeres marihuána-szívás mellékhatása-
ként is.

Az emlő – a pubertás után – mirigyek és kiveze-
tő csatornák együttese, amelyek változó mennyisé-
gű kötőszövetbe és zsírba vannak ágyazva. Ezek 
aránya és mennyisége nagyban különbözik típus-
tól, egyéntől és életkortól függően. A mirigyek sze-
der alakú zsákocskákhoz hasonlítanak, melyekből 
kivezető csövek (ductusok) nyílnak. Körülbelül 
20–25 lobulus (lebeny) fő tejvezetékeinek nyílásai 
az emlőbimbó közepén találhatók. A Cooper-féle 
szalagok az emlőállományt a bőrhöz és az alatta 
fekvő mellkasfali izomzathoz kötik, így tartják meg. 

Emlők a terhesség és szoptatás során 

Terhességnél a hormonok hatására a bimbóudvar 
sötétebbé válik, a mirigyek teljesen kifejlődnek, 
megnövekszenek, de még nem működnek. Ennek 
oka a méhlepény által kiválasztott hormonok gátló 
hatása. Szülés után ez a hatás hirtelen megszűnik, 
és a mirigyek működésbe lépnek, tejet választanak 
ki. A tej mennyisége egyénenként változó. Előfordul, 

évtizede, a magyarországi gyakorlatnál lényegesen 
régebben szednek a nők hormontartalmú gyógy-
szereket. Az említett megfigyelések miatt a hor-
monpótló kezelések korábbi divatja megszűnt. 
HRT-t csak indokolt esetben javasolt kezdeni, és a 
hormonpótló kezelés bevezetése előtt, majd utána 
az emlők szoros ellenőrzése indokolt: évente rend-
szeres orvosi vizsgálat és mammográfia szükséges. 

Az emlőrák öröklődése, 
daganathajlam

Az emlőrákok legnagyobb része sporadikusan 
(szórványosan) alakul ki, öröklődő tényezők nélkül. 

Az előző táblázatokból azonban az is kiolvasható, 
hogy a családban előfordult emlőrák növeli a meg-
betegedés esélyét, és felhívja a figyelmet az örökle-
tes tényezőkre (gén–kromoszóma rendellenessé-
gek). Az elsőfokú rokon (anya, leánytestvér vagy 
leánygyermek) érintettsége esetén 2,5-szeres, 
másodfokú rokon ismert betegsége esetén 1,5-sze-
res a relatív kockázat. 

Vannak ún. veszélyeztetett, magas rizikójú sze-
mélyek (familiáris emlő- vagy petefészekrák, bRCA 
1,2 mutációhordozás, korábbi mellkasbesugárzás, 
askenázi zsidó származás, li-Fraumeni- vagy 
Cowden-szindróma, kórelőzményben szereplő 
emlőrák), akiknél az emlők rendszeres (szűrő-) vizs-
gálatát már 30–35 éves korban el kell kezdeni. 

10.1. táblázat. Rizikófaktorok a menopausa előtti nőknél  

1 családban emlőrákban megbetegedettek száma xxx 

2 első menstruáció 13 éves kor előtt xxx 

3 magas és sovány nők xxx 

4 rendszeres alkoholfogyasztás x 

5 rizikó-mastopathia x 

6 25 éves korig nem szült x 

7 művi terhességmegszakítás x 

8 hosszantartó tanulmányok, magas képzettség x 

9 TbC ? 

10 fogamzásgátló tabletta szedése 5 éven túl és fiatalon kezdve ? 

11 rövid menstruációs ciklus (26 nap alatt) ? 

12 pszichés faktorok ? 

X = adott tényezővel összefüggő veszélyeztetettség mértéke 
? = az összefüggés kérdéses

10.2. táblázat. Rizikófaktorok a menopausa utáni nőknél 

1 25 éves korig nem szült xxx 

2 menopausa 52 éves kor után xxx 

3 első menstruáció 13 éves kor előtt xxx 

4 elhízás xxx 

5 rendszeres alkoholfogyasztás x 

6 magas életszínvonal x 

7 városi lakás x 

8 családban emlőrákban megbetegedettek száma x 

9 TbC ? 

10 hajadon ? 

X = adott tényezővel összefüggő veszélyeztetettség mértéke 
? = az összefüggés kérdéses
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Gyulladás következtében a meglevő emlőcisz-
ták hirtelen megnövekedhetnek, fájdalmassá vál-
hatnak.

Az egész emberi szervezetet érintő, úgyneve-
zett generalizált gyulladásos betegségeket (sarcoi-
dosis, Wegener-granulomatosis, amyloidosis) is 
kísérheti az emlő sajátos gyulladása. 

A rosszindulatú daganatok egyik legsúlyosabb 
formáját (mastitis carcinomatosa) az egész emlő 
gyulladása kíséri. Ez az emlőt és az emlő bőrét 
keménnyé teszi (narancsbőr), műtét csak a gyulla-
dás megszüntetése (daganatellenes kezelés) után 
jöhet egyáltalán szóba.

Mastopathia, ciszták 

A mastopathia nem betegség. Ez egy nagyon gya-
kori elváltozás, a felnőtt nők 30-70 százalékában 
megtalálható.

A mastopathia nem daganatos, nem gyulladá-
sos, de kóros működés (10.2., 10.3. ábra). Az emlő 
különböző szövetei hibás vagy túlműködés miatt 
különböző fokban átalakulnak, és főleg mikroszkóp-
pal látható szövettani eltéréseket hoznak létre. A 
mastopathia az emlőfájdalom egyik gyakori oka. 
létrejöttét elsősorban hormonális tényezők, ill. zsír-
ban gazdag étrend is okozhatják. 

A mastopathia több formája ismert. leg-
gyakrabban ciszták jönnek létre. Ezek folyadékot 
tartalmazó üregek, melyek részben a bőrön keresz-
tül is tapinthatók. Rugalmas, gumilabdaszerű, moz-
gatható (mobilis) gömbök keletkeznek egyik vagy 
mindkét emlőben. A folyadék állaga híg, vízszerű 
vagy egészen sűrű, krémszerű, színe átlátszó, zöl-
des, barnás, sárgás, véres egyaránt lehet. A ciszták 
teljesen ártalmatlanok, csak a legnagyobb, szabály-
talan (fali növedéket vagy septumokat – azaz belső 
falakat tartalmazó) vagy fájdalmas cisztákat kell 
leszívni és tartalmukat cytologiai vizsgálatra külde-
ni (10.4. ábra). A cisztapunkció egy tűszúrást jelent, 
nem fájdalmas beavatkozás: csupán néhány percig 
tart. A ciszták néha újratöltődnek, ritkán begyullad-
hatnak vagy bevérezhetnek. Ultrahang vizsgálattal 
általában a tapinthatónál sokkal több cisztát lehet 
találni, de ennek nincs jelentősége. Minden harma-
dik–negyedik nő mellében ki lehet mutatni – sok-
szor egészen apró, 3–4 milliméteres – cisztákat. 

Mastopathia esetén a másik leggyakoribb elté-
rés a kötőszövet felszaporodása (fibrosis). Ez külön-
böző belső szerkezeti torzulásokat hozhat létre, 
melyek részben hozzájárulnak a cisztaképződéshez 

hogy a szoptatás kezdetekor a baba „ügyetlensége” 
miatt, vagy a későbbiekben a túl nagy mennyiségű 
tej képződésétől, a tej egy része a kivezető csator-
nákban marad, pang. ilyenkor nagy a fertőzés 
veszélye, hirtelen fájdalom és láz léphet fel. Ez a 
gyulladásos állapot a mastitis. Mivel a pangás a fő 
ok, ilyenkor a maradék tej eltávolítása, lefejése a leg-
lényegesebb teendő. Antibiotikumok adása is szük-
ségessé válhat, de ezek a tejbe – és így a csecsemő-
be is – átjutnak, ezért ha nem feltétlenül indokolt, 
meg kell próbálni elkerülni. Kivételesen emlőtályog 
(abscessus) is kialakulhat (10.1. ábra). Ezen gyógysze-
res vagy sebészi kezelés segíthet. bizonyos esetek-
ben vékony műanyag csövön (drén) keresztül kell 
folyamatosan kiüríteni a tályogot. Nagyon ritkán jön 
létre emlőinfarktus, ilyenkor a mell egy kis része 
érelzáródás miatt elhal.

A szoptatás befejezése után néhány hónappal 
az emlő eredeti állapotára fejlődik vissza. 

Emlők a menopausa után 

A változókor (menopausa, klimax) után – a hormoná-
lis működés csökkenésével párhuzamosan – az 
emlő mirigyállománya lassan megfogyatkozik, 
ilyenkor főleg zsírszövetet és kevés kötőszövetet 
tartalmaz. Magyarországon is egyre terjed a hor-
monpótló kezelés (HRT), amelyet a klimax tünetei-
nek enyhítése és egyéb kedvező hatásai, például az 
osteoporosis megelőzése miatt ajánlanak. Ez a 
kezelés különböző hormonok kombinációját tartal-
mazó gyógyszer szedését jelenti. Ennek következté-
ben az emlőállomány a fiatalabb emlőhöz hasonlít, 
a mirigyek kevésbé fejlődnek vissza. Mindez nagyon 
jól hangzik, de hátránya is van. Normális esetben az 
életkor előrehaladásával csökkenő mirigyállomány 
miatt egyre „átlátszóbb” az emlő, mammográfiával 

egyre jobban vizsgálható, ezért a kóros eltérések 
így kisebb méretben, hamarabb felfedezhetők. 
Mivel a daganatos betegség esélye az életkorral 
arányos, ez egyre fontosabbá válik. A hormonok 
szedése mellett viszont az emlőállomány nem fejlő-
dik vissza; a betegséget néha csak később lehet 
kimutatni. Ez a kockázat nem olyan fokú, hogy emi-
att ne lehetne hormonpótló gyógyszert szedni. A 
tanulság csupán annyi, hogy a hormont szedő nők-
nek még szigorúbban kell venni a szűrővizsgálato-
kon való rendszeres megjelenést, a vizsgálatot 
végző orvosnak pedig még körültekintőbben kell 
eljárni, ami például kiegészítő emlő-ultrahangvizs-
gálatot és sűrűbb kontrollt indokolhat. 

Gyulladásos betegségek 

A gyulladásos emlőbetegségeket általában duzza-
dás, fájdalom, vöröses elszíneződés kíséri. Sokszor 
körülírt csomó is tapintható, ez a daganat veszélye 
miatt megijesztheti a nőket. 

1.  Fertőzések
A – főleg szoptatás során kialakuló – mastitisen 
kívül létrejöhet ritka kórokozók hatására emlőtuber-
culosis (TbC), gombás és parazitás, sőt syphilises 
eredetű gyulladás is. 

Ügyelni kell a bimbó környékén levő kis berepe-
désekre, mert a kórokozók legtöbbször itt jutnak 
be! A bimbóudvar kis mirigyei, a verejtékmirigyek is 
fertőződhetnek. 

Ha az emlők alsó felszínén, az áthajlásnál kiter-
jedt piros foltok láthatók, ez gombás fertőzést jelez. 
Fokozottan hajlamosít erre a nagy méretű mell, 
mert alatta a levegő hiánya és a nedvesség kedvez 
a gombák elszaporodásának. baleset, ütés követ-
keztében létrejövő vérömleny (hematoma) is hajla-
mos fertőződésre. 

2.  Nem fertőzés eredetű gyulladások
Többfajta enyhe gyulladás, valójában inkább műkö-
dési zavar is ismert. Ezeknek inkább a diagnosztiká-
ban van jelentősége, egyéb betegségeket utánoz-
nak, elkülönítésük lényeges. ilyen a tejcsatornák 
tágulatát (ductectasia) kísérő lassú gyulladás (peri-
ductalis mastitis). Műtét során bejutott idegen 
anyagok (például hintőpor) körül is keletkezhet 
gyulladásos csomó (idegentest-granuloma). Puber-
tás korban átmeneti gyulladásos duzzanat alakulhat 
ki, mely magától elmúlik.

10.1. ábra. 
Emlőtályog UH-képe

10.2. ábra. 
Emlőcysta, ultrahang

10.3. ábra. 
Sűrű bennékű cysta UH-képe

10.4. ábra. 
intracisztikus növedék, ultrahang
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Érdekes, hogy sokszor nem is az emlő betegsége 
miatt lép fel emlőfájdalom, hanem: 
·	gerinc-kisízületi betegségek,
·	ideggyökök érintettsége,
·	bordák betegségei: daganatok vagy egyéb,
·	borda-szegycsont ízületi betegség (Tietze-

szindróma) járhat emlőbe sugárzó duzzanattal 
és fájdalommal,

·	bordaporcok fájdalma,
·	szegycsont fájdalma,
·	az alsó bordák elülső ízülete kimozdulhat és a 

bordaközi ideget ingerelheti,
·	mellkasfali izomfájdalmak,
·	szív-koszorúér betegségek,
·	tüdőbetegségek: embólia, mellhártya-betegsé-

gek,
·	övsömör.

A fájdalom valódi okának megállapítására tehát 
egyéb, kiegészítő vizsgálatokra is szükség lehet.

Mammográfiás vizsgálat során a nők különböző 
mértékű fájdalmat érezhetnek. Erre tekintettel kell 
lenni a felvételek készítése közben, de érteni kell, 
hogy amennyiben a beteg érzékenysége miatt 
nem sikerül tökéletes felvételt készíteni, akkor 
magasabb arányban maradnak rejtve az emlőrákok. 
A beteg megnyugtatása és megfelelő pszichés 
vezetése az asszisztens alapfeladata. 

A váladékozó emlők 

A terhesség 3. trimeszterében normálisnak számít, 
ha az emlőkből váladék ürül. Előfordul azonban, 
hogy más időszakban, terhességen kívüli váladéko-
zással jelentkezik a beteg.

Az alábbi jeleket meg kell figyelni, mert értékes 
segítséget nyújtanak a diagnosztikában:
·	magától váladékozik vagy nyomásra ürül?
·	milyen színű (zöld, sárga, barna, véres, tejszerű, 

átlátszó)?
·	egy nyílásból folyik, vagy többől?
·	a bimbóból folyik, vagy mellőle?
·	egy- vagy kétoldali?
·	jelezni kell, milyen gyógyszereket szed,
·	történt-e mellkasi műtét vagy baleset a közel-

múltban?

A kétoldali, átlátszó váladékozás általában hor-
monális zavar eredménye. A tejcsatornák dagana-

tait leggyakrabban egyoldali, véres vagy barnás vála-
dék kíséri, de ez nem minden esetre jellemző, lehet 
átlátszó is. Egyoldali, egyjáratú váladékozás hátteré-
ben véres váladék esetén 13%-ban, átlátszó váladék 
esetén 7%-ban áll rosszindulatú daganat vagy kez-
deménye (dCiS=ductalis in situ carcinoma). 

A kivizsgálás során a tapintás és megfigyelés 
mellett az emlők ábrázolására mammográfia, ultra-
hang, esetleg galaktográfia történik. A galaktográfia 
végzésekor natív, kétirányú (cranio-caudalis és late-
ralis) felvételek után a váladékozó tejcsatornákat a 
bimbón keresztül kontrasztanyaggal töltjük fel, 
majd újabb felvételek készülnek. Szükség esetén 
nagyítást is alkalmazunk. Így ábrázolhatóvá válnak a 
tejcsatornák rendellenességei: tágulatok, elzáródá-
sok, daganatok (10.6. ábra). Szűk járat esetén nem 
mindig lehet elvégezni a feltöltést, szükséges hozzá 
a beteg együttműködése is. A galaktográfia sokszor 
kellemetlen a betegnek.

A kontakt (exfoliatív) citológiai (sejt)vizsgálat 
alkalmából a váladékot tárgylemezre cseppentjük, 
és megfelelő rögzítés és festés után a citológus 
értékeli azt. Mikroszkóp alá helyezve megfigyelhe-
tők a sejtek, amelyek típusa alapján következtetni 

is. Ha a felszaporodás körülírt és/vagy nagyfokú, 
akkor tapinthatóvá is válhat. Számos egyéb szövet-
tani eltérés is kialakulhat. A kivizsgálás során ritkán 
szükségessé válhat tűszúrásos mintavétel (cytolo-
gia vagy core biopszia) is a mastopathia fajtájának 
meghatározására és rosszindulatú daganat kizárá-
sára. 

Cisztákat és kötőszövetet egyaránt fokozott 
mértékben tartalmazó esetben fibrocisztás masto-
pathiáról beszélhetünk. A mastopathia típusának 
ismeretében kiválasztható a megfelelő kezelés vagy 
további – például hormon- – vizsgálatok. 

A mastopathia pontos csoportosítása azért fon-
tos, mert bizonyos esetekben valamelyest emelke-
dett a rák kockázata. ilyenkor természetesen sűrűbb 
ellenőrzés vagy más megoldás válik szükségessé. 

Emlőfájdalom 

A leggyakoribb panaszok közé tartozik az emlőfáj-
dalom. Egyik vagy mindkét emlő teljes vagy részle-
ges érzékenysége is előfordul. A kötőszöveti állo-
mányban levő fájdalomérzékelő Meissner-testek 
jelzik, ha a kötőszövet vérellátása nem megfelelő, s 
gyulladás vagy fokozott mechanikai hatás áll fenn.

A fájdalom sok oka ismert. Nem egyszer nehéz 
kideríteni a valódi eredetét. Fontos megfigyelni 
tehát, hogy
·	milyen típusú a fájdalom (duzzadás, nyomás, 

szúrás, feszülés, égő érzés, túlérzékenység, görcs),
·	mi a pontos helye (egy- vagy kétoldali, bimbóba 

vagy oldal felé sugárzó),
·	összefügg-e a menstruációs ciklussal, közösülés 

után jelentkezik-e, menopausa után keletke-
zett-e, pszichés problémák kapcsán jelentke-
zett-e, 

·	más szerv (izomzat, mellkas, gerinc, bőr) fájdalma 
kíséri-e az emlőfájdalmat,

·	milyen kezelés történt már (gyógyszer, fizikoterá-
pia), és milyen eredményt hozott.

Ezekből az adatokból és kiegészítő vizsgálatok 
eredményéből lehet következtetni a fájdalmat 
kiváltó okra. Tapintás (fizikális vizsgálat), mammog-
ráfia, ultrahang, esetleg hormonvizsgálatok lehet-
nek szükségesek.

A ciklikus emlőfájdalom a menstruációs ciklus 
hormonális változásaira vezethető vissza. A menst-
ruáció előtt 2–3 nappal jelentkező, majd rögtön 
megszűnő feszítő fájdalom normálisnak tekinthető, 
ilyenkor nincs tennivaló. Számos nőnél tovább, akár 

8–15 napig tarthat az érzékenység. Csak minden 
huszadik nő panaszkodik nagyobb fájdalmakról, 
általában más – menstruációval kapcsolatos – tüne-
teik is fokozottak, például haspuffadás, idegesség, 
nyugtalanság, átmeneti kisfokú depresszió. 

Pszichés tényezők – valószínűleg hormonális 
hatások útján – és a mastopathia a további gyako-
ribb kiváltó okok. 

Mindezeket a fájdalmakat gyógyszeresen lehet 
befolyásolni (pl. E-vitamin vagy súlyos esetben hor-
monkészítmények), amennyiben zavaróak.

A ciklustól független fájdalmakat ciszták, gyulla-
dások (tejcsatorna-tágulat – ductectasia, tályog – 
abscessus) okozhatják. 

Néha az igen nagy méretű emlőt tartó szalagok 
húzódnak. Ebben az esetben hát-, vállfájdalom és 
gerincbántalmak is társulhatnak a panaszokhoz.

A sérülések, műtétek után vérömleny (hematoma) 
és fájdalmas zsírelhalás (zsírnecrosis) keletkezhet 
(10.5. ábra). Kövér és cukorbeteg nőknél hirtelen, 
nagy fájdalommal léphet fel a zsírszövet helyi elha-
lása. 

Az igen ritka Mondor-betegség is okozhat fájdal-
mat, ilyenkor egy véna gyulladásos elzáródásáról 
(trombózis) van szó. 

Az emlőrák általában nem okoz fájdalmat, kivéve 
az előrehaladottabb – gyulladásos és fekélyes – for-
mák. 

10.5. ábra. 
Kutyaharapás utáni számos zsírnekrózis, mammográfia

10.6. ábra. 
Galactographia körülírt tágulattal és teljes stoppal – intra-
ductalis papilloma
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Ez esetben ismételt biopsziára van szükség, core 
biopsziás tűvel. A betegnek érdemes türelemmel 
lennie és elvállalnia az ismételt szúrást, mivel így 
műtét nélkül is biztos diagnózishoz lehet jutni. 

A kis, nem növekvő, citológiailag vagy szövetta-
nilag (core biopsziával) igazolt fibroadenomák kép-
alkotó módszerrel való követése elegendő. 
Esetenként (növekedés vagy sajátos szövettani 
szerkezet esetén) a fibroadenomákat meg kell ope-
rálni. ilyenkor általában kis metszésből megoldható, 
amely nem okoz kozmetikai problémát, teljesen 
nyom nélkül is gyógyulhat. Jóindulatú daganat 
miatt soha nem kerül sor mastectomiára (emlőel-
távolításra).

Számos egyéb – ritkább – jóindulatú csomó 
található az emlőkben. Különleges eset a hamarto-
ma, ami tulajdonképpen az emlő belsejében egy 
második emlőnek megfelelő szerkezetű, különálló 
jóindulatú daganat. 

Előfordulnak átmeneti fajtájú – jóindulatú, de elfa-
julásra hajlamos vagy gyanús daganatok (10.8., 10.9. 
ábra), ezeket minden esetben sebészi úton el kell 
távolítani. A beteget rá kell beszélni a műtétre, 
mivel ilyenkor általában a rosszindulatú folyamat 
még nem alakult ki, tehát a beteg teljesen meggyó-
gyulhat. 

Rosszindulatú daganatok, emlőrák 

Az emlőrák kialakulása ellen – jelen tudásunk alap-
ján – igen keveset lehet tenni, de komolyan befo-
lyásolható a betegség kimenetele. 

Az emlő rosszindulatú daganatai a rák (carcino-
ma) és a sarcoma. Egyéb szervek daganatai is adhat-
nak az emlőbe áttétet (metastasist), de ritkaság ezt 
előbb megtalálni, mint az eredeti elváltozást. A nyi-
rokrendszer daganatai (lymphomák) is képezhetnek 
emlődaganatot. leggyakrabban az emlőrák (emlő-
carcinoma) fordul elő. 

A daganatos burjánzás kiindulhat a tejcsatornák-
ból vagy a környező emlőállományból. Később 
tovább terjedhet a csatornák belsejében, környeze-
tében, a vérárammal, a nyirokereken (10.10. ábra) 
vagy a bőr felé. 

A DCIS, azaz ductalis in situ carcinoma rákmeg-
előző állapot. leggyakrabban mikromeszesedés 
formájában jelentkezik (10.11. ábra). ilyenkor az elvál-
tozás még nem terjedt túl az emlőn. Megfelelő 
műtéti kezelés biztos gyógyulást hoz. 

Az LCIS, azaz lobularis in situ carcinoma nem szá-
mít daganatnak, jelenléte csak rizikóemelkedést 

lehet a váladékozás okára, gyulladásos, esetleg 
daganatos eredetére. 

Előfordul, hogy műtétre kerül sor a váladékozás 
miatt. A tejcsatorna igen kicsiny daganatait néha 
csak a műtét utáni szövettani vizsgálattal lehet 
bizonyítani. Nem lehet minden daganatot műtét 
előtt megtalálni és igazolni, ezért esetenként egye-
dül a tünetek alapján javasoljuk a sebészi beavatko-
zást.

Tapintható csomó 

Minden beteg nagyon megijed, ha csomót tapint a 
mellében. Ez természetes, hiszen az emlőrák fenye-
getése mindenkit aggodalommal tölt el. A tapint-
ható csomók nem mind rosszindulatú daganatok. 

Nagyon fontos a komplex vizsgálat során a 
beteg lelki vezetése és megnyugtatása (asszisztens 
és orvos egyaránt felelős érte!). Emlőbetegségek 
esetén nem alkalmazható az a helytelen gyakorlat, 
hogy a leletet elküldik vagy az ablaknál kiadják. A 
lelet eredményét néhány szóban el kell mondani az 
emlőbetegnek, mert egy latin szavaktól hemzsegő 
érthetetlen szöveg soha nem nyugtatja meg – még 
negatív vizsgálati eredmény esetén sem. 

Gyermekkorban nem fordul elő emlőrák. 
Pubertás alatt megduzzadhat az emlő, sőt, kife-

jezett csomót tapinthatunk a bimbó mögött. Ez a 
mell fejlődésével összefüggő, gyulladásos folyamat. 

Huszonéves korban sajnos már néha előfordul. 
ilyen fiatalkorban a tapintható csomók nagy része 
fibroadenoma – jóindulatú daganat – vagy ciszta. 

30 év felett, de főleg ennél idősebb korban (40 év 
felett) számolhatunk emlőrák lehetőségével. A gya-
koriság az életkorral arányosan nő. Még idősebb 
nőknél (80 éves korban) is fontos szűrővizsgálatokat 
végezni, mert az emlőrák potenciálisan minden 
életkorban halált okozhat, annak ellenére, hogy 
öregkorban a daganatok növekedése lassabb (de a 
kialakulás gyakoribb!). 

A kialakult emlőrákot azonnal kezelni kell, 
nehogy még nagyobb bajt okozzon.

Tapintható esetenként olyan csomó az emlő-
ben, amely valójában nem emlő eredetű. A bőrön 
vagy a bimbón látható elszíneződést vagy csomót 
kísérő tömöttség bőrgyógyászra tartozhat. Puha, 
rugalmas csomók a lipomák, amelyek tokba zárt 
zsírt tartalmaznak. Sok esetben a test más részén is 
felfedezhetők. A hónaljban tapintott csomó lehet 
emlő eredetű, de egyéb betegségeket (hematoló-
giai betegségek: lymphoma, leukemia, gyulladá-

sok) kísérő nyirokcsomó-megnagyobbodás is. 
Sokszor a hónalji zsírszövet körülírt felszaporodása 
okoz felesleges aggodalmat.

Tanulság: legalább havonta javasoljuk a nőknek 
az önvizsgálatot, így rögtön felfedezhető, ha csomó 
keletkezik. Ez persze a kis, nem tapintható emlőrá-
kok ellen nem véd meg. A tapintásos orvosi vagy 
önvizsgálat nem csökkenti az emlőrák okozta halá-
lozást, viszont fontos eleme az éberségnek és az 
egészségtudatos életmód kialakításának. 

Jóindulatú daganatok 

A leggyakrabban tapintható csomókról, a cisztákról 
már részletesen beszéltünk. Mastopathia esetén 
kisebb, rugalmas göbök, tömöttebb területek eset-
leg nagy számban is előfordulnak, nincs jelentősé-
gük. Van olyan eset is, amikor a nagy mennyiségű 
zsírszövetet tapintjuk csomósnak, pedig nincs sem-
milyen körülírt folyamat. 

Ennél valamivel ritkábbak a fibroadenomák, 
amelyek főleg fiatalabb korban fordulnak elő. Ezek 
kemény, de rugalmas, elmozdítható elváltozások, 
méretük néhány millimétertől több centiméterig 
terjedhet (10.7. ábra). általában nem vagy csak 
nagyon lassan növekszenek. A fibroadenomák tel-
jesen ártalmatlanok. Valódi fibroadenomából soha 
nem lesz rosszindulatú daganat. Nagyon fiatal kor-
ban (25 év alatt) általában a tapintás és az ultra-
hangvizsgálat elégséges a fibroadenoma felismeré-
sére. 25–30 éves kor felett minden solid (nem cisz-
tózus) képlet esetén a jóindulatúságot core (szövet-
henger) biopsziával vagy vékonytűvel végzett sejt-
vizsgálattal (citológia) kell megerősíteni. A fibroade-
nomák bizonyos típusai annyira kemények, hogy a 
citológiai mintavételnél nem sikerül sejtekhez jutni. 

10.7. ábra. 
Fibroadenoma, ultrahang

10.8. ábra. 
Phyllodes tumor, mammográfia

10.9. ábra. 
Phyllodes tumor, UH
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A nagyobb emlődaganatok beszűrhetik a bőrt, 
ilyenkor megvastagodás, vörös elszíneződés, ritkán 
kisebesedés, fekély keletkezhet. Az emlő mélyén 
megbúvó daganatok a mellkasfali izomzatra is 
ráterjedhetnek. 

Viszonylag gyakran előfordul kétoldali emlőrák 
is. Ezért kell mindkét emlőt azonos módon, részle-
tesen megvizsgálni, akkor is, ha csak az egyikben 
tapintható vagy látható rendellenesség. 

Az emlő különböző részein nem egyforma a 
daganatok kialakulási gyakorisága. A külső-felső 
negyedben található a legtöbb újonnan kialakult 
rosszindulatú daganat. Az emlőrák eleinte igen las-
san növekszik. Néhány sejt elfajul és ellenőrzés nél-
küli szaporodásba kezd. Ez a folyamat eleinte milli-
méteres nagyságrendű, ilyenkor még nem tapint-
ható és semmilyen módon nem is ábrázolható 
(10.14. ábra). Sok év telik el addig, amíg egy látható 
vagy tapintható, 5–10 mm-es tumor kialakulhat 
(10.15. ábra). Természetesen minél mélyebben 
helyezkedik el, annál később válik érezhetővé. Ez a 
folyamat akár 10–12 évig is eltarthat. Amikor a daga-
nat már elérte ezt a méretet, növekedése felgyorsul. 

Minél nagyobb a daganat, annál nagyobb az áttét-
képződés valószínűsége, ami a betegség szétszóró-
dását jelenti: a szervezet más pontjain is daganatok 
alakulnak ki, és végül a beteg halálát okozhatják. 

Körülbelül 1,5 cm átmérő felett az emlőrák álta-
lában egyre gyorsabban növekszik. ilyenkor a teljes 
gyógyulás esélyei romlani kezdenek. Az áttétek 
lehetősége mellett megnő a műtét utáni kiújulás 
(recidíva) valószínűsége is. 1,5 cm-nél kisebb tumor 
esetén tízből kilenc nő teljesen meggyógyulhat. A 
3,5 cm feletti daganatok fele már a felismerés pilla-
natában áttétet ad, ilyenkor a gyógyulás esélye igen 
rossz (10.16. ábra). 

Szerencsére a mai készülékekkel már egész kis 
emlőrák is felfedezhető. Mammográfia és/vagy ultra-
hang segítségével 3–5 mm-es tumor már látható. Ha 
ilyen kis daganat sebészi úton eltávolításra kerül, 
legtöbbször maradéktalan gyógyulással lehet szá-
molni. 

A kis – 5–10 milliméter átmérőjű – emlőrákokat 
ritkán lehet kitapintani, panaszokat sem okoznak. 
Az emlőrák általában nem fájdalmas. ilyen kis 
tumort majdnem mindig szűrővizsgálat fedez fel, 

jelent. Sokszor csak szövettani mellékleletként kerül 
felismerésre, általában nincs is radiológiai (képi) 
megjelenése. 

Az invazív carcinoma már áttétképződésre alkal-
mas elváltozás (10.12., 10.13. ábra). Az áttétek (metas-
tasis) hematogén (vér) vagy lymphogén (nyirok) 
úton keletkeznek. Az eredeti (primer) daganatról 
lesodródó sejtek, sejtcsoportok vér útján a távoli 
szervekben (tüdő, máj, csont, agy, mellékvese) tele-
pednek meg és növekedésnek indulnak. A nyirok-
utakon először a környező (regionális) nyirokcso-
mókba jutnak, majd onnan tovább. A nyirokcsomók 
szűrőként működnek, megpróbálják magukban tar-
tani a daganatsejteket, megakadályozva továbbter-
jedésüket. Az emlők vizsgálatához ezért a hónalji 
(axillaris) és kulcscsont körüli (supra-infraclavicularis) 
nyirokcsomók is hozzátartoznak.

Az invazív carcinoma két leggyakoribb formája a 
ductalis és lobularis. Utóbbit általában nehezebb fel-
ismerni, kevesebb radiológiai jele van. Előfordulhat, 
hogy egy emlőrák nem látszik sem a mammográ-
fián, sem ultrahanggal, viszont már tapintható. Ez 
azonban nagyon ritka. 

10.11. ábra. 
Comedocarcinoma (dCiS) – specimen mammográfia

10.10. ábra. 
Nyirokértágulat, mastitis carcinomatosa, UH

10.12. ábra. 
Típusos bal oldali invazív emlőcarcinoma UH-képe

10.13. ábra. 
Típusos bal oldali invazív emlőcarcinoma, ferde felvétel

10.15. ábra. 
Kis invazív emlőcarcinoma UH-képe

10.14. ábra. 
Mammográfián nem ábrázolódó, tapintható tumor, nyirok-
csomo-metasztázissal

10.16. ábra. 
invazív carcinoma típusos UH-képe hangárnyékkal
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Ha egy felületesen futó véna záródik el, az ún. 
Mondor-betegség jön létre. A bőrön redőszerű tor-
zulás képződik, valamint behúzódás és érzékenység 
lép fel. Külső megjelenése alapján először dagana-
tos folyamat is gyanítható. Ha ezt a vizsgálatok 
kizárják, nincs más teendő, mint várni és ellenőrizni. 
Néhány hét alatt ez a betegség magától gyógyul. 

Ha artéria záródik el, hirtelen nagy fájdalmat érez 
a beteg. általában terhesség vagy szoptatás alatt 
jön létre, de véralvadás elleni gyógyszereket szedő 
vagy súlyos érelmeszesedésben szenvedő betege-
ken is észlelhető. ilyenkor egy kis emlőrészlet elha-
lása következik be. A szoptatás alatt általában gyul-
ladás, tályog hozza létre. 

Érbetegségek miatt kicsiny zsírelhalások, mesze-
sedések is láthatók a röntgenfelvételen.

Az emlőben közvetlenül a bőr alatt vagy a bőr-
ben érdaganatok (hemangioma, angioma) lehet-
nek. Ezek általában jóindulatú, kékes színű érgomo-
lyagok, melyek puhák és összenyomhatók. 
Gyermekkorban és serdülőkorban is előfordulnak. 

A hónaljban és ritkábban az emlőben is – a láb-
szárhoz hasonlóan –, de ritkábban, visszerek (vari-
xok) is kialakulhatnak. Ezek puha csomókként 
tapinthatók, de képalkotó és fizikális vizsgálat szük-
séges ennek megerősítésére.

Cukorbetegség és emlő 

igen gyakori az i. típusú diabetesben szenvedő nők 
között az emlő sajátos elváltozása. Az emlőkben 
egy vagy több heges csomó keletkezik (diabeteses 
mastopathia). Ez az eltérés igen kevéssé ismert, 
pedig e betegcsoportban a 40 év alatti nők egyha-
todát érinti. Részletes vizsgálat tudja valódi erede-
tüket kimutatni és a daganatot kizárni. 

Az emlő vizsgálómódszerei 

Önvizsgálat, fizikális vizsgálat 

Közismert, hogy száz nőből tíz nő betegszik meg 
emlőrákban. A daganatok legnagyobb részét még 
ma is a nők maguk fedezik fel. Sajnos néha várakoz-
nak, és a rendellenesség felfedezése után hónapok-
kal később fordulnak orvoshoz. Félnek a „rossz 
eredménytől”, az esetleges műtéttől, a ráktól. A szű-
rővizsgálatokra többen azért nem mennek el, mert 
félnek attól, hogy „valamit találnak”. 

Pedig a késlekedéstől a helyzet nem lesz jobb. 
Ez a betegség magától nem múlik el, csak rosszab-
bul kezelhető állapotba kerül. 

Az aggodalmak érthetők, de igazán csak attól 
kell félni, hogy a kialakult emlőrák későn kerül felfede-
zésre, és már nem lehet meggyógyítani. Ez az, amit 
mindenáron el kell kerülni. A már kezelhetetlen, 
többszörösen áttétes emlőrák biztosan egészen 
rossz prognózisú.

Komplex emlővizsgálat, szűrővizsgálat során a 
mammográfiás asszisztensnek módja nyílik a nők-
kel beszélgetni. Ennek során meg lehet tanítani a 
helyes önvizsgálatot. 

Néhány megjegyzés az emlők önvizsgálatáról: 
·	Az emlőmirigy felszíne nem teljesen sima. A zsír-

szigetek is okoznak tapintható egyenetlenséget. 
Az önvizsgálattal lehet a legjobban megismerni 
mindenkinek a saját mellét, és felfedezni az eset-
leges változást. 

·	A rendszeres önvizsgálattal talált rák biztosan 
kisebb, mint amit véletlenül találnak.

·	A túlélés a rák méretétől nagyban függ. Minél 
nagyobb, annál rosszabbak az esélyek.

·	A kisméretű rákos daganatok, ha nem gyógyítják, 
növekszenek.

·	Nagyméretű rákos daganatok sokszor nyirokcso-
mó-áttéttel együtt jelentkeznek.

·	A nyirokcsomó-áttétek meglététől is függ a túl-
élés.

Minden 20 év feletti nőnek legalább havonta 
egyszer tanácsos megvizsgálni a melleit. A menst-
ruációt követő tíz napban a mell puhább, kevésbé 
érzékeny. Ez a legmegfelelőbb időszak az önvizsgá-
latra. igyekezni kell e célra a cikluson belül mindig 
ugyanazt az időpontot választani. Menopausa után 
bármely időpont megfelel. Aki hormonpótló keze-
lésben részesül, azokat a napokat válassza, amikor 
éppen szünetelteti a tablettaszedést.

Az emlő-önvizsgálat lépései:
1.  Fürdés vagy zuhanyozás közben vizsgálja mellét. 

A nedves bőrön jobban csúszik a kéz.
2.  bal kezét helyezze a feje mögé. A másik kezével 

befelé haladó körkörös mozdulatokkal simítsa 
végig a bal emlőt, amíg a bimbót el nem éri. 
Ezután jobb kezét emelje fel, és bal kezével ismé-
telje meg a vizsgálatot a jobb emlőn. Keressen 
keményedést, csomósodást. Ne az ujjbegyeket 
használja, hanem az összezárt ujjak belső felüle-
tét.

vagy más probléma miatt végzett mammográfián 
véletlenül válik láthatóvá. ilyenkor van a legjobb 
esély a teljes gyógyulásra. 

Az az egy–öt év, ameddig az apró daganat még 
nem tapintható, de már jó látható a mammográfiás 
felvételen, eredményesen kihasználható az emlőrák 
elleni küzdelemben. 

Az emlőbimbó és a bőr betegségei 

A bőr, a bimbóudvar és az emlőbimbó állapota sok-
szor tükrözi az emlő belsejében zajló folyamatokat. 

legfontosabb azt figyelni: a bimbó nem húzó-
dott-e be? Asszisztensi fizikális (szűrő)vizsgálatnál 
nagyon fontos ezt észrevenni és írásban rögzíteni. 
Sok nőnek régóta (több éve) befordult a mellbim-
bója, ez nem jelent kóros állapotot, csak a szopta-
tásnál okozhat nehézséget. Csupán akkor veti fel 
kóros eltérés gyanúját, ha a behúzódás friss, s az 
elmúlt hetekben-hónapokban keletkezett. lehet ez 
az egyetlen jele a rosszindulatú daganat kialakulá-
sának! Az emlőbimbó fejlődési rendellenességeivel 
vagy a járulékos emlőkkel nincs orvosi teendő. Ha 
nagyon zavaró, akkor valamilyen kozmetikai beavat-
kozás jöhet szóba.

A bimbóudvar kis mirigyeiben kialakulhatnak 
ciszták. A bimbóudvar megvastagodását, egyenet-
lenségét, hámlását, torzulását először bőrgyógyász 
nézi meg. Gyulladásos eredeten kívül gondolni kell 
a Paget-kórra is, amely elszíneződéssel, egyenetlen-
séggel, kifekélyesedéssel járhat: azt jelzi, hogy az 
emlőben rosszindulatú daganat alakult ki, amely a 
bimbóra is ráterjedt. 

A bőr körülírt vagy kiterjedt megvastagodása, 
vöröses elszíneződése gyulladásos vagy daganatos 
betegségre utalhat. Ezek elkülönítése és a mielőbbi 
gyógyítás megkezdése nem tűr késlekedést. 
Hasonló a helyzet fekély- vagy sipolyképződésnél is. 
Gyulladást különböző kórokozók: baktériumok, 
gombák, paraziták, valamint sérülés, ekcéma, övsö-
mör okozhatnak. Az emlő bőréből is kiindulhatnak 
jó- és rosszindulatú daganatok (pl. melanoma = 
rosszindulatú festékes bőrdaganat). 

Emlősérülések és következményeik 

Néha véletlen vagy szándékos ütés éri az emlőket. 
Közlekedési baleset vagy éppen a biztonsági öv 
okozhat traumákat (sérüléseket). általában gyen-

gébb erejű, de hirtelen behatást is igen fájdalmas-
nak lehet érezni, az emlő igen érzékeny az ingerek-
re. Felületes erőbehatás csak kisebb zúzódást hoz 
létre, de durvább ütés vagy nyomás következtében 
bevérzés is létrejöhet. A lilás színű vérömleny (hema-
toma) nem látható, ha a mély emlőállományban 
keletkezik. 

Közvetlenül a sérülés után a mell duzzadtabb, 
elszíneződik, a későbbiekben körülírtan tapintható 
a vérömleny. Mammográfia, de főleg ultrahangvizs-
gálat mutatja valódi méretét. Rendszeres ellenőr-
zéssel követhető a vérömleny felszívódása. Ha ez 
akadályozott, vagy nagyon nagy az üreg, ultra-
hangvezérelt punkcióval kiüríthető a folyadék. 

A bevérzés általában nyom nélkül, lassan felszí-
vódik. Helyén kis hegesedés (fibrosis) maradhat, amit 
az emlő állományán belül a későbbi vizsgálatok 
alkalmával tapintani és látni lehet. 

baleset, de akár emlőműtét, sugárkezelés vagy 
gyulladás után is létrejöhet úgynevezett zsírelhalás 
(zsírnekrózis). Ez a terület – kialakulásakor – csak egy 
kicsit tömöttebb, duzzadtabb környezeténél. A 
kisebbek egyáltalán nem is tapinthatók. Később 
kicsiny olajciszta alakul ki. Ez azonban – szemben az 
emlő egyéb eredetű cisztáival – vízszerű anyag 
helyett olajat tartalmaz. A régen fennálló zsírnekró-
zis területén meszesedés is felléphet. Ennek csak 
azért van jelentősége, mert rosszindulatú daganat-
hoz (dCiS) hasonlíthat, egyébként teljesen ártal-
matlan folyamatról van szó. 

Tudni kell tehát az emlővizsgálatoknál, ha a 
beteg életében bármikor komoly emlőtraumán 
esett át. A sérülések, műtétek helye összetéveszthe-
tő egyéb emlőbetegségekkel, ha a vizsgáló orvos 
nem szerez tudomást az előzményekről. 

Érbetegségek és az emlő 

Az emlőben ugyanolyan erek futnak, mint a szerve-
zet más részein. Ezért az érbetegségek – ritkán 
ugyan – de az emlőt is érinthetik. 

Nagyon gyakran látható a mammográfián idő-
sebb, érelmeszesedésben szenvedő betegek mellé-
ben az érfalakban lerakódott meszesedés (arteriosc-
lerosis). Ez azonban csak tükrözi a szervezetben 
egyébként zajló folyamatot, és nincs lényeges 
hatással a mell állományára. 

Az emlőben létrejöhet viszont valódi érelzáródás 
(trombózis). Attól függően, hogy milyen érben, két-
fajta elváltozást okozhat. 
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·	számos esetben az emlő eltávolítása helyett a 
részleges műtét is elégséges;

·	sokszor elegendő a kis daganat sebészi eltávolí-
tása, és nem kell utókezelés (sugár- és kemoterá-
pia);

·	a végleges gyógyulás esélye jelentősen nő;
·	a halálozás aránya kb. 30–45%-kal csökken.

Képalkotó (radiológiai) vizsgálatok 

Mammográfia 

A mammográfia nagyon alacsony sugárterheléssel 
végzett röntgenvizsgálat, melynek ismételt elvég-
zése sem jár semmilyen veszéllyel. daganatot 
semmi esetre sem okoz. A mammográfia nagyon 
érzékeny módszer, az emlőrákok kb. 85–90 százalé-
ka jól látható a felvételen. Kissé össze kell nyomni 
(komprimálni) az emlőt, ezt a nők egy része kelle-
metlennek, fájdalmasnak érzi. 

Nagyon fontos, hogy a betegek a leleteiket, fil-
meket gondosan őrizzék meg, és a következő vizs-
gálatra vigyék magunkkal. Az összehasonlításból 
sok információhoz jut a radiológus. Korai daganatra 
utalhat a két felvétel között észlelt minimális válto-
zás, így az hamarabb megállapítható, kezelhető.

Felesleges mintavételtől is megkímélhető a 
beteg, ha egy felfedezett eltérés már az előző (pl. 
más intézetben készült) felvételen is látható – és 
régóta nem növekedett – tehát biztosan nem rosz-
szindulatú folyamatról van szó. 

A jó minőségű mammográfiás felvétel elkészíté-
se sok szempontból nehéz feladat. Korrekt radioló-
giai diagnózis csak tökéletesen elkészített felvétel 
alapján adható. A felvétel elkészítésének és értéke-
lésének elsajátítása komoly gyakorlatot igényel. 
Fontos lenne, hogy mammográfiás részlegen jó 
empátiás készséggel rendelkező, nagyjából állandó 
gárda dolgozzon.

A jó felvétel elkészítésének alapjai:
·	a páciens megnyerése a jó kooperációhoz, 
·	korrekt pozicionálás,
·	a berendezés alapos ismerete,
·	a quality kontroll (minőség-ellenőrzés) szabályai-

nak megfelelő munka.

A jó beállítás és felvétel felesleges fájdalomtól, 
izgalomtól és sugárterheléstől kíméli meg a páci-
enst.

Felvételtechnika (Dr. Riedl Erika) 

Az emlődiagnosztikai részlegen a korszerű mam-
mográf mellett fontos eszköz az előhívó berende-
zés, valamint az erre a célra kifejlesztett nézőszek-
rény.

A mammográf készülékek leggyakrabban 
molibdén, illetve molibdén-ródium kettős anód-
dal rendelkeznek, de egyéb lehetőségek is létez-
nek. A denzebb (sűrűbb) emlők ábrázolására 
magasabb energiatartományú röntgensugárzást 
használunk. Standard felvételeken 0,3–0,4 mm 
nagyságú, ún. nagy fókuszt, nagyított felvételeken 
0,1 mm nagyságú, ún. kis fókuszt alkalmazunk a 
magasabb térbeli felbontás érdekében. A 35 
lemez/cm sűrűségű bucky-rács a szórt sugárzás 
csökkentésére szolgál.

Speciális mammográfiás kazetta használatos, 
amelyben a mammográfiás film, illetve hozzátarto-
zó fólia helyezkedik el. Az emlő méretétől függően 
a használt kazetta, ill. film mérete 18x24 cm, illetve 
24x30 cm nagyságú. Néha beállítást nehezítő elvál-
tozások esetében (kyphosis, tyúkmell, elődombo-
rodó has stb.) a felvétel 2 filmre készíthető el, pl. 
külön a pectoralis izomzat és az emlő felső része, 
valamint az emlő alsó része az áthajlással.

Kompresszióval csökkenteni lehet a mozgási 
műterméket, geometriai életlenséget, a szórt 
sugárzást, az expozíciós értéket és ez utóbbival az 
átlagos dózist. Megfelelő kompresszió használatá-
val (13–20 Newton) a kontraszt is növelhető, de 
csak olyan rövid ideig kell használni, amíg szüksé-
ges. Célzott (spot) kompresszióval az egymásra vetü-
lő struktúrák is szétnyomhatók, így eldönthető, 
hogy a látott kóros kép összevetülésből ered-e 
vagy valós.

Nagyítás alkalmazásával a térbeli felbontás 
növelhető. Mikromeszesedések, noduláris eltérések 
formájának, kontúrjának pontosabb meghatározá-
sára alkalmas. Esetenként egyes kóros elváltozások, 
pl. mikromeszesedések csak a nagyított felvételen 
válnak láthatóvá. 

Ha a beállítás során bármilyen elváltozás észlel-
hető (pl. befelé forduló emlőbimbó, bőrelváltozás, 
anyajegy, heg stb.), azt a radiológus számára lokali-
zációval együtt jelezni kell. 

A megfelelő felvétel általános tulajdonságai: 
·	a két oldalról készült felvétel szimmetrikus,
·	műtermékektől mentes,
·	éles,
·	jól látható dátum, betegadatok és oldaljelzés.

3.  Gyengéden nyomja meg a bimbót a hüvelyk- és 
mutatóujja között. Ha bármilyen – átlátszó vagy 
véres – váladékozást tapasztal, forduljon orvos-
hoz.

4.  A fürdés után álljon a tükör elé, jól megvilágított 
helyiségben. Keressen az emlőn és a bimbón 
szokatlan jeleket: kidomborodást, behúzódást, 
elszíneződést. 

5.  Mindkét kezét felemelve és a könyökét hátrahúz-
va a tükörben közelről is alaposan nézze meg az 
emlők körvonalát, hasonlítsa össze alakjukat.

6.  Csípőre tett kézzel és enyhén előrehajolva is 
figyelje meg melle természetes alakját. Ha meg-
jegyzi, minden változást könnyebben észrevesz 
a jövőben.

7.  Fekvő helyzetben is tapintsa át emlőit és környé-
küket.

8.  Csomót keresve tapintsa át mindkét hónalját az 
előbbihez hasonló módon. 

orvosi, asszisztensi fizikális vizsgálat során elő-
ször meg kell tekinteni az emlőket. A fenti fejezetek-
ben leírt jeleket kell keresni: bőr-, bimbóbehúzódás, 
elszíneződés, váladékozás, kemény, környezetéhez 
kötött csomók, területek. Fej fölé tett és leengedett 
kézzel is át kell tapintani az emlőket, környezetüket 
és a hónaljárkokat. 

Emlőszűrés, szűrőprogramok 

Az emlőszűrés egy szervezett program, amely sok 
országban már többé-kevésbé működik. lényege, 
hogy rendszeres tapintásos (fizikális) és mammog-
ráfiás vizsgálat történik, panasz- és tünetmentes 
nőknél. 

A szűrés történhet önkéntes és behívásos módon. 
Előző esetben jelentkezés alapján, utóbbiban – a 
tüdőszűréshez hasonlóan – levelet kap a páciens, 
amelyben a vizsgálat helyét és időpontját jelzik. 

Magyarországon a rendszeres, behívásos szűrés 
2001 decemberében indult el, 45–65 éves kor közötti 
nőknél, 2 éves ciklusban, 32 akkreditált (szakmailag 
ellenőrzött és megfelelőnek talált) központtal. A köz-
pontok a szűrést követő visszahívást-kidolgozást és 
sebészi, onkológiai kezelést is elvégzik, illetve össze-
fogják. A szűrés számszerű eredményéről havonta, 
a betegek további sorsáról negyedévente küldenek 
jelentést a központba. A címlisták az áNTSZ-től szár-
maznak. 

A nemzetközi ajánlások szerint 35–40 éves életkor 
között egy alkalommal, 40–50 éves kor között 1–2 éven-

te, 50 éves kor felett évente javasolt a mammográfia 
elvégzése. 35 éves kor alatt emlőszűrő vizsgálat nem 
indokolt, csak veszélyeztetett nőknél (lásd előbb).

A szűrés asszisztensi fizikális vizsgálattal kezdődik. 
A mammográfiás alapfelvételek (2 Mlo, 2 CC) elké-
szítése után kettős leolvasás történik. Ha egyik radio-
lógus – egymástól függetlenül – sem talál az 
emlőkben malignitásra gyanús területet, negatív-
nak tekinthető a szűrővizsgálat. Ha bármelyikük fel-
veti esetleges daganat gyanúját, a beteget telefo-
non, levélben visszahívják. 

1000 nő szűrővizsgálata során átlagosan 3–4 
emlőrákot sikerül felfedezni.

Ennél több, 1000-ből 20–80 nőt kell kiegészítő 
vizsgálatokra visszahívni a kiinduló mammográfia 
után. Ez további mammográfiás felvételeket, ultra-
hangvizsgálatot, esetleg célzott mintavételt (biop-
sziát) jelent. A legelső mammográfia ugyanis – nagy 
érzékenysége miatt – több kóros vagy bizonytalan 
eltérést mutat, mint amennyi végül emlőráknak 
bizonyul. Fel kell világosítani a nőket, hogy nem kell 
megrémülniük, ha a szűrésből valakit „kiemelnek”. 
Ez a szűrővizsgálat normális menetéhez tartozik. 

Nagyon ritkán, 1000-ből kb. 0,5–1 betegnél 
sebészi mintavételt (excíziót), kis műtétet kell végezni, 
mert nincs más megoldás annak tisztázására, hogy 
rosszindulatú-e a képen talált kóros elváltozás. Az 
ilyen mintavételek harmadában–felében valóban 
emlőrák a végleges diagnózis. 

A szűrőprogramokkal szembeni elvárás, hogy a 
műtétre kerülő betegek legalább felénél rosszindulatú 
legyen a végleges szövettan. A mai korszerű eszkö-
zökkel ennél megbízhatóbban, csaknem 100 száza-
lékban (85–100%) műtét előtt már bizonyítható, 
hogy a betegenek emlőrákja van, így manapság 
lényegesen kevesebb jóindulatú folyamatot operál-
nak. 

Mivel a tömeges, szervezett emlőszűrés nagyon 
drága, nem minden ország engedheti meg magá-
nak. legalább 70%-os megjelenés szükséges 
ahhoz, hogy a szűrőprogram megfelelő eredményt 
hozzon az emlőrák okozta halálozás jelentős csök-
kentése útján.

Ez a jövő útja, mert egy későn felfedezett emlő-
rák kezelése súlyos százezrekbe–milliókba kerül, és 
gyógyulási esélye ennek ellenére sokkal rosszabb, 
mint a szűréssel felfedezett kis daganaté. 

Az emlőszűrés előnyei (lásd előző fejezetek is):
·	az esetleges daganat felfedezése 1–5 évvel előbb 

történik meg, mint ha azt saját magának tapinta-
ná ki a páciens;
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va, hogy a berendezés teljesítőképessége eléri a 
hagyományos – analóg – technikáét. 

2005-ben a dMiST study bebizonyította, hogy 
három betegcsoportban a digitális technika szigni-
fikánsan pontosabb, mint a filmes: 
·	a radiológiailag denz és heterogén emlőknél – 

bármely életkorban,
·	50 éves kor alatt,
·	pre- és perimenopausa szakaszában.

A foszforlemezes digitális technika a hagyomá-
nyos radiológiai diagnosztikában kiválóan használ-
ható. A foszforlemezes mammográfiás technikának 
(CR) kisebb a térbeli felbontása, mint a mammográ-
fiás filmnek, nagyobb sugárdózis szükséges, és a 
felvételek zajosabbak is. A mikromeszesedések 
nagy része felismerhető, de az alacsony denzitású, 
porszerű meszesedések felismerése korlátozott. 
Több országban hivatalosan korlátozzák a foszfor-
lemezes mammográfia használatát. 

A direkt digitális mammográfiával (dR vagy FFdM 
= full field digital mammography = teljes mezős digi-
tális mammográfia) készült, fantomon és betege-
ken végzett vizsgálatok viszont már egybehangzó-
an bizonyítják, hogy a digitális technika úgy a mik-
romeszesedések, mint a lágyrészek diagnosztikájá-
ban egyenértékű, sőt jobb, mint a hagyományos 
módszer. Térbeli felbontása ugyan kissé alulmarad a 
filmhez képest, de kontrasztfelbontása magasabb 
annál. A szükséges sugárdózis 20–50 százalékkal 
alacsonyabb, mint a hagyományos filmnél. 

2009-től kezdődően több országban a szűrő-
programok egységesen és kötelezően áttértek a 
direkt digitális technikára. 

Tomoszintézis 

2011-ben került hivatalosan elfogadásra az első, a 
tomoszintézis elvén működő mammográf készülék. 
Nem egy, hanem több, 10-15 felvétel készül az 
emlőről, különböző expozíciós szögekből (a szte-
reotaxiához hasonlóan). A felvételek számítógépes 
feldolgozása a régebben használt „tomográfiához” 
hasonló, egymással érintkező rétegképeket ered-
ményez, amelyeket monitoron, folyamatos, mozgó-
képszerű megjelenítéssel értékelnek. A technika 
előnye az egymásra vetülés (szummáció) kiküszö-
bölése, így a bonyolult struktúrájú emlők jobban 
áttekinthetők lesznek. Hátrányai: a sok expozíció 
miatt magasabb sugárdózis, mikromeszesedések 
iránti csökkent érzékenység, hosszabb kiértékelési 

idő. Mivel új technikáról van szó, nincsenek még 
technikai standardok, nincs minőségbiztosítási eljá-
rás, nincs még CAd, sőt a tomoszintézis esetleges 
előnye a daganatok felfedezésében is még megkér-
dőjelezhető. Az elkövetkező években majd kiderül, 
hogy bekerül-e ez a technika a rutinba, vagy eltű-
nik. 

Hagyományos és digitális technika: előnyök–
hátrányok 

A hagyományos film – bár nehezen „győzhető le” 
– több hátrányos tulajdonsággal is bír. A beeső 
fotonokra a film nem lineárisan válaszol. A magas 
denzitású emlőrészeknél nem különülnek el a kis 
denzitáskülönbségek. További hátrány, hogy előhí-
vás után már nem változtatható, és egyetlen pél-
dányban létezik. Ez a konzultációs lehetőségeket 
szűkíti, könnyen elveszhet, rongálódhat, és nagy 
helyigényű a tárolása. Tagadhatatlan előnye viszont, 
hogy olcsón produkál nagyon jó minőséget. A digi-
tális mammográfia viszont a számos előny miatt 
egyértelműen a jövő (már a jelen) útja. 

A digitális mammográfia előnyei:
·	gyors képalkotás (előhívási idő nincs), tehát adott 

idő alatt több beteg vizsgálható; 
·	denz emlők jobban áttekinthetők;
·	jobb kontrasztfelbontás;
·	utólagos módosítás (postprocessing) lehetősé-

ge: ablakolás, szűrés;
·	kisebb sugárterhelés (20–50%-os csökkenés, 

emlőtípustól függően);
·	egyszerűbb tárolás és reprodukálás (nem kell 

filmarchívum, könnyen megtalálható);
·	több példány készíthető;
·	kevesebb selejt;
·	telemammográfia, telekonzultáció lehetősége 

távoli (akár más városban, országban élő) szak-
emberekkel;

·	CAd,
·	egyéb, kísérleti alkalmazások.

A legfontosabb alkalmazás azonban a CAD 
(Computer Assisted Diagnosis = számítógéppel támo-
gatott diagnosztika). Közismert tény, hogy a mam-
mográfiás kép olvasása az egyik legnagyobb gya-
korlatot kívánó radiológiai munka. Ennek pontossá-
gát a jövőben reméljük, nagymértékben segíti 
majd a számítógépes képfeldolgozás. A digitális 
kép a computer számára feldolgozható adathal-

Műtermékek:
·	betegen lévő dezodor, kozmetikai szerek,
·	a betegen levő hintőpor mikromeszesedést utá-

nozhat, jelzése nagyon fontos (a felvétel elkészí-
tése előtt fertőtlenítővel letörölhető),

·	film/fólia sérülése, ujjlenyomatok, porszemcsék 
(!),

·	statikus elektromosság,
·	előhívó (csíkok, foltok, karcolás),
·	a beteg véletlenül bevetülő haja, lánca, válla, 

orra, keze.

Előhívás során fontos a ciklusidő, valamint a 
hőfok standard beállítása (3 perc, illetve 35o C). A 
mammográfiás filmet hosszabb ideig kell hívni, 
mint a hagyományosat. Az előhívó automata lehet 
sötétkamrai vagy napfény (daylight), utóbbihoz 
nem kell sötétkamra, állhat a felvételi helyiségben 
is. Előnye, hogy kevesebbet kell gyalogolni, ez főleg 
nagy forgalmú szűrőállomásokon jelentős. 

A filmek kiértékeléséhez mammográfiás néző-
szekrény szükséges, mely megfelelő erősségű, vál-
toztatható erejű fénnyel rendelkezik, blendézhető, 
legalább 4 felvétel elfér rajta. A mammográfiás 
nézőszekrény fényereje a hagyományosénál lénye-
gesen magasabb: 3000–6000 lux/m2. Ajánlott a 
nézőszekrényt jól sötétíthető, szabályozható fényű 
helyiségbe elhelyezni (háttérfény < 50 lux). 

A leletezésben segítséget jelentenek: igen erős 
fénnyel rendelkező spot lámpa, nagyítólencse, illetve 
filmnéző tubus. A mammográf mellett elhelyezett 
kis nézőszekrény a felvételek ellenőrzésére, célzott 
felvételek készítésénél az alapfelvétel elhelyezésére 
szolgál.

Rövidítések, eszközök magyarázata: 
·	mAs – a kimenő teljesítmény, mely mammográ-

fia esetén hozzávetőleg 50–100 mAs. A mA 
növelésével csökken az expozíciós idő, mellyel a 
mozgási műterméket csökkentjük.

·	kV – általában 22–35 kV csőfeszültséget haszná-
lunk (lágysugár-technika). Alacsony kV értékkel a 
jó kontrasztot biztosítjuk. általában 25–29 kV az 
ajánlatos. denz emlő esetében az értékét emel-
nünk kell.

·	AEC – (Automatic Exposure Control = Auto-
matikus felvétel szabályzó) – ernyő–film kombi-
nációra történt kalibrálás után az emlő tömörsé-
gétől függetlenül állandó optikai sűrűségű felvé-
telt biztosít.

·	AoP – (Automatic optimization Parameters = 
Automatikus optimalizálási Paraméterek) – egy 

megadott prioritáshoz (dóziscsökkentés, kont-
rasztminőség vagy kompromisszum) az AoP 
üzemmód kiválasztja a szűrőt és kV-ot. Tartal-
mazza az AEC üzemmódot és biztosítja a radio-
lógiai paraméterek (szűrő, kV és mAs) automati-
kus kiválasztását.

·	MAN – manuális, kézi felvételi üzemmód, mely 
speciális helyzetekben (az emlő nem fedi telje-
sen a fotocellát, implantátum, specimen, sztero-
taxia) használható.

·	Kompressziós tálca – az egész emlő kompresszi-
ójáról gondoskodik (a bucky mérete alapján 
ebből is két méret létezik, 18x24 illetve 24x30 cm 
nagyságban).

·	SPoT – kompressziós tálca – körülírt, kis terület 
kompresszióját végezzük vele.

·	FF – fókusz–film távolság, mely 500–650 mm, 
legalább 600 mm javasolt.

·	Nagyító berendezés – használata esetén hosz-
szabb idő szükséges az expozíció során, mely a 
mozgási műtermékeket növeli, még légzésvisz-
szatartás esetében is.

·	Kollimátor (filter, szűrő): betolható fémlap, amely 
a sugárkaput szabályozza annak érdekében, 
hogy csak a hasznos (filmre kerülő) sugárnyaláb 
hagyja el a gépet. 

Digitális mammográfia 

Közismert, hogy a mammográfia a legmagasabb 
technikai igényű hagyományos radiológiai mód-
szer. A speciális, 1–4 mikron nagyságrendű, nagy 
felbontású film segítségével (analóg mammográfia) 
igen nagy térbeli- és kontrasztfelbontást érhető el, 
amelynek segítségével a legkisebb, mikromeszese-
dés formájában jelentkező in situ malignus tumo-
rok is felfedezhetők. Az általában 1 mm-nél kisebb 
mészszemcsék alakjának ábrázolása alapvető a 
benignus–malignus eredet elkülönítéséhez. A 
hagyományos film/fólia kombináció 15 vonalpár/
mm térbeli felbontása könnyedén biztosítja ezt. A 
lágyrész formájában jelentkező tumoroknál a kis 
kontrasztkülönbségek ábrázolása legalább ugyan-
ennyire fontos. 

Ezt a műszaki–szakmai igényt a digitális techni-
ka a 90-es évekig nem tudta megközelíteni, de 
2000-ben már elérte, sőt 2005-ben már meg is 
haladta. 

2000. január 31-én az amerikai FdA (Food and 
drug Administration) szervezet engedélyezte az 
első digitális mammográf rutin használatát, igazol-
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Cranio-caudalis felvétel (CC) 

(Megfelelő kV-érték, AEC-beállítás, nagy fókusz 
használata. oldal- és pozíciójelölés. Megfelelő 
méretű film-kazetta kiválasztása. A fókusznak meg-
felelő kollimátor behelyezése.)

A csövet 0o-ra állítjuk be. A hölgyet a buckyval 
szemben 10 cm távolságban állítjuk. Meg bizo-
nyosodunk, hogy a vállak ellazultak. A buckyt a 
kellő magasságig felemeljük. A mellet kezünkkel 
elsimítjuk, vigyázzunk, hogy gyűrődés ne marad-
jon. A bimbó profil helyzetben legyen. Az emlő és 
a bimbó a film centrális részén helyezkedik el. 
Miközben a hölgy kezét csípőjére, helyezzük, a vál-
lát hátrasimítjuk, folyamatos nyugtatásról gondos-
kodjunk. A fényrekesz (blende lámpa) használatával 
ellenőrizzük, nincs-e elfedő árnyék. Ezek kiküszöbö-
lése után exponálás. A kompressziót azonnal 
engedjük fel. 

A megfelelő felvétel kritériumai:
·	az emlő parenchyma centrális helyzetű;
·	a bimbó profilban van (a filmen erős fénnyel 

ellenőrizhető);
·	a pectoralis izomzat kis része ábrázolódik, mely 

igazolja, hogy az emlő annyira előre lett helyez-
ve, amennyire lehet.

Kiegészítő felvételek 

A hagyományos felvételeken nem ábrázolódó elté-
rések tisztázására használjuk ezeket a felvételeket:
·	latero-medialis, oldalirányú felvétel,
·	medio-lateralis, oldalirányú felvétel,
·	cranio-caudalis felvétel medialis résszel,
·	cranio-caudalis felvétel lateralis résszel,
·	Kleopátra-felvétel,
·	hasadék-felvétel (két emlő közötti bemélyedés).

Latero-medialis felvétel (LM) 

(Megfelelő kV érték, AEC beállítás, nagy fókusz hasz-
nálata. oldal és pozíció jelölés. Megfelelő méretű 
film-kazetta kiválasztása. A fókusznak megfelelő 
kollimátor behelyezése.)

A csövet 90o-ra fordítjuk el. A hölgyet szembe-
állítjuk a buckyval. A bucky felső széle a jugulum-
mal egy magasságban helyezkedik el. lazán toljuk 
előre a beteget, a bucky széle a sternumot érinti. 
Mindkét kezével fogja meg a kapaszkodót. Egyik 

kezünkkel támasszuk meg a hölgy hátát, míg másik 
kezünkkel simítsuk az emlőt előre és felfelé, a 
hüvelykujjunk támaszkodjon a mellkasfalnak. Néha, 
nagyobb mell esetében le kell guggolnunk, és alul-
ról helyezzük el a mellett a buckyn. Kompresszió 
közben figyeljünk, hogy ne legyen gyűrődés. 
Vigyázzunk, hogy a bimbó profilban legyen. 
Fényrekesz segítségével ellenőrizzük, hogy nincs 
odavetülő árnyék. Expozíció után a kompressziót 
azonnal szüntessük meg.

A megfelelő felvétel kritériumai:
·	az emlő előre és felfelé húzott, a parenchyma 

szétterül;
·	a film felső szélén a pectoralis izomzat ék alakja 

látható (kevésbé, mint a ferde felvételen);
·	a bimbó profilban van;
·	a hasfali zsírréteg időnként látható alul, az emlő 

alatt.

Medio-lateralis felvétel (ML) 

(Megfelelő kV-érték, AEC-beállítás, nagy fókusz 
használata. oldal- és pozíciójelölés. Megfelelő 
méretű film-kazetta kiválasztása. A fókusznak meg-
felelő kollimátor behelyezése.)

A csövet 90o-ra fordítjuk el. A hölgyet szembe-
állítjuk a géppel, miközben a lateralis mellkasfal a 
buckyval összefekszik. A bucky az elülső vagy hátsó 
hónaljárokig ér. Kezünket az érintett oldali vállra 
helyezzük. Ezzel gondoskodunk a beteg megnyug-
tatásáról, és biztosítjuk, hogy ne mozduljon el. A 
beteg karját helyezzük a kapaszkodóra. Másik 
kezünkkel simítsuk az emlőt előre és felfelé, miköz-
ben a hüvelykujjunk a mellkasfalnak támaszkodik. 
Megkérjük a hölgyet, hogy másik mellét húzza 
hátra a szabad kezével, ne kerüljön a vizsgálati 
mezőbe. A kompresszió közben megtartjuk az 
emlőt, illetve elsimítjuk a gyűrődéseket. A komp-
ressziós tálca felső széle a clavicula alatt helyezkedik 
el, széle a sternummal fekszik össze. Gondoskodjunk, 
hogy a bimbó profil helyzetben legyen. 
blendelámpával ellenőrizzük, nincs-e odavetülő 
árnyék. Expozíció után a kompressziót felengedjük.

A megfelelő felvétel kritériumai:
·	az emlő kellően előre és felfelé húzott, a paren-

chyma szétterül;
·	a pectoralis izomzat ék alakban a film felső har-

madában ábrázolódik;

mazt tartalmaz. Így a malignitás jelei automatiku-
san kerestethetők, a computer felhívja a figyelmet a 
meszesedésekre, nodulusokra és szerkezeti torzulá-
sokra. Mivel ez rendkívül bonyolult eljárás, a mai 
berendezések még nem tökéletesek, a napi rutin-
ban még csak ellenőrzéssel alkalmazhatók, semmi-
képpen nem helyettesítik a képzett radiológust. 

A monitorok minőségének javulásával a 2000-es 
évek elejétől kezdve a digitális mammográfiát moni-
torról lehet leletezni. Ehhez legalább 5 megapixeles 
monitor az előírás. A digitális felvételt nagy felbon-
tású lézerkamerával ki is lehet nyomtatni. 

Felvételtípusok 

Mammográfiás felvételek között megkülönbözte-
tünk alapfelvételeket, kiegészítő és speciális felvétele-
ket. Külön részt érdemelnek az emlőimplantátum 
esetén alkalmazott felvételek.

Alapfelvételek  

·	medio-lateralis irányú, ferde felvétel (Mlo),
·	cranio-caudalis felvétel (CC).

Medio-lateralis irányú, ferde felvétel (MLO) 

(Megfelelő kV-érték, AEC-beállítás, nagy fókusz 
használata. oldal- és pozíciójelölés. Megfelelő 
méretű film-kazetta kiválasztása. A fókusznak meg-
felelő kollimátor behelyezése.)

A rtg-csövet 45o szögben fordítjuk el. 
(Alkalmanként a cső döntését a mellkas kontúrjának 
megfelelően módosítani kell. Nagyon vékony, töré-
keny, magas hölgyek vagy kicsi mell esetében 60o-
ra kell változtatni.) A hölgyet lateralis mellkasfallal a 
bucky széléhez állítjuk. A bucky felső széle a hátsó 
axilláris redővel egyvonalban helyezkedik el. A 
hölgy lábait kissé széjjeltoljuk a stabilitás érdeké-
ben. A páciens karját a buckyra helyezzük, kezével 
megfogja a kapaszkodót, majd törzsét 45o-kal elfor-
dítjuk a gép felé. A hölgy fejét az ellenoldalra fordít-
juk. Egyik kezünket a beteg vállára helyezzük, a 
másik kezünkbe helyezzük az emlőt, melyet felfelé 
és előre húzva simítunk a buckyra. A bimbót profil-
ba helyezzük (ne vetüljön az emlőbe, hanem azon 
kívül, pont érintő irányban álljon), és fokozatosan 
komprimáljuk a kompressziós tálcával. Vigyázzunk, 
hogy közben a hölgy, illetve a mell ne mozduljon el. 

Kompresszió mértékét újabb gépeken automata 
kijelzővel ellenőrizhetjük. Fontos, hogy az emlő 
tömör legyen, ezt a bőr elfehéredése jelzi. A komp-
ressziós tálca felső széle a claviculáig ér, hátsó széle 
a sternumot eléri A blende lámpa használatával 
ellenőrizhetjük, hogy nem vetül-e a vizsgálandó 
területre a beteg álla vagy az ellenoldali melle. Ha 
igen, fordítsuk el a fejét, illetve kérjük meg, hogy a 
kezével húzza hátra a mellét. Expozíció után a 
kompressziót azonnal engedjük fel. Újabb készülé-
keknél ez automatikusan történik.

A megfelelő felvétel kritériumai (10.17. ábra):
·	az emlő előre és felfelé húzott, a mirigyállomány 

szétterül (nem lóg), gyűrődés nincs;
·	pectoralis izomzat ék alakú széle a bimbó szintje 

alatt ábrázolódik, lehetőleg domború felszínnel 
(ez arra utal, hogy a beteg nem feszít);

·	a bimbó profilban van;
·	a hasfali zsírréteg a film alsó részén az emlőállo-

mánytól elkülönítve látható;
·	a ferde felvételen a parenchyma legnagyobb 

része ábrázolódik (de nem teljesen).

10.17. ábra. 
Mammográfia, ferde felvétel
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méretű film-kazetta kiválasztása. A fókusznak meg-
felelő kollimátor behelyezése.)

Fordítsuk a csövet 0o-ra. állítsuk a hölgyet szem-
be a buckyval, kb. 10 cm távolságra, a fejét fordítsuk 
el oldalra. álljunk a hölgy mögé, és fogjuk meg 
mindkét emlőt, melyeket kezünkkel, illetve karunk-
kal támasszuk meg. A bimbók profilban helyezked-
jenek el. Kérjük meg a hölgyet, hogy a vállait lazítsa 
el. A buckyt emeljük fel, míg a melleket tartó keze-
ink a hátát éri. A hölgy lábait toljuk kissé széjjel a 
jobb stabilitás érdekében. A mellek közötti hasadék 
a film közepére kerül. A páciens a két kapaszkodót 
megfogja. Elsimítjuk a redőket, míg folyamatosan 
komprimálunk. A blendelámpa segítségével a taka-
ró árnyékokat felismerhetjük. Ne felejtsük el, hogy 
az expozícióhoz kézi vezérlést használunk. Utána a 
kompressziót azonnal engedjük fel.

 
A megfelelő felvétel kritériumai:
·	mindkét emlő medialis része, az emlőállomány a 

hasadék dorsalis részéig ábrázolódik;
·	mindkét emlőbimbó profilban van;
·	csak a lateralis részek hiányoznak.

Speciális felvételek 

·	Spot-kompresszió,
·	nagyított felvétel,
·	kombinált felvétel, spot-kompresszió nagyítással.

Spot-kompresszió 

(Megfelelő kV-érték, AEC-beállítás, nagy fókusz 
használata. oldal- és pozíciójelölés. 18x24 cm-es 
film-kazetta kiválasztása. A fókusznak megfelelő 
kollimátor behelyezése.)

Szereljük fel a spot-kompressziós tálcát. A cső 
döntése, illetve a beállítás a standard felvétellel 
megegyezően történik. A standard felvételt a néző-
szekrényen helyezzük el. Az elváltozás helyzete, 
illetve távolsága az ujjainkkal határozható meg. 
Először ujjunk a mellkassal párhuzamosan helyez-
kedik el, így a bimbótól való távolságot határozhat-
juk meg. Ezután szintén az ujjaink segítségével az 
erre merőleges távolságot mérjük le. A buckyn az 
alapfelvétellel azonos pozícióban helyezzük el az 
emlőt, ugyanezen távolságokat mérjük ki és a két 
vonal kereszteződését a bőrön bejelöljük. A jelölt 
területet komprimájuk a kis vagy spot-kompressziós 

kanállal. Ha nagyon kicsi emlőről van szó, vagy az 
elváltozás nagyon hátul helyezkedik el, nem tudunk 
elég erős kompressziót készíteni. A kompressziós 
kanál alatti gyűrődéseket simítsuk el. A blendelám-
pa segítségével az érintett területre vetülő árnyéko-
kat ismerhetjük fel. Az AEC-érzékelőt a mellkasfal-
hoz közelre állítsuk, és exponálunk. Az expozíció 
végén a kompressziót felengedjük.

A megfelelő felvétel kritériumai:
·	az érintett terület a kompresszión belül van. A 

kompressziós kanál alatt elhelyezkedő parenchy-
ma jól szétterül. A kompresszión kívül lévő paren-
chyma tömegesebb a kisebb kompresszió miatt.

·	A környező, nem komprimált parenchyma alul-
exponált, de hasznos látni az érintett terület és a 
környező parenchyma közötti kapcsolatot.

Nagyított és kombinált, spot nagyított felvétel 

(Megfelelő kV-érték, AEC-beállítás, kis fókusz hasz-
nálata. oldal- és pozíciójelölés. 18x24 cm-es film-ka-
zetta kiválasztása. A fókusznak megfelelő kollimátor 
behelyezése.)

Távolítsuk el a buckyt, és erősítsük oda a meg-
felelő kazettatartót. Felhelyezzük a nagyító feltétet 
a megfelelő F-F távolság kialakításához. állítsuk be 
a nagyító feltétet a szükséges nagyításnak megfele-
lően. általában a legnagyobb nagyítást használjuk 
(nodulusok esetében a kisebb nagyítással, szerkeze-
ti torzulás, illetve mikromeszesedés esetében min-
dig a nagyobb nagyítással készítjük a felvételt). Ha 
az érintett terület közel van a mellkasfalhoz, a 
kisebb nagyítást használjuk. Válasszuk ki a szüksé-
ges kompressziós tálcát (teli vagy spot-tálca – nyi-
tott nagyítás vagy kombinált spot nagyítás) 
általában a spot-kompressziós tálcát használjuk a 
jobb kompresszió miatt. Ha nagyobb területről van 
szó, használhatjuk a teli kompressziós tálcát, hogy 
az egész terület bekerüljön a vizsgálandó területbe, 
és ne kelljen több kisebb kompressziós felvételt 
készíteni. ilyenkor mindig használjuk a blendét. Ha 
spot-kompressziót használunk, a film méretéhez 
alkalmazkodva blendézünk és nem a kompressziós 
tálca méretének megfelelően, mivel a környező 
szövetekhez való viszony is nagyon fontos. 

A sugárirány, illetve a cső dőlésszöge az alapfel-
vétellel megegyező. A standard felvételt a néző-
szekrényen helyezzük el. Az elváltozás helyzete, 
illetve távolsága az ujjainkkal határozható meg. 
Először ujjunk a mellkassal párhuzamosan helyez-

·	a bimbó profilban van;
·	a hasfali zsírréteg a film alsó részén az emlőtől 

elkülöníthetően ábrázolódik.

CC-felvétel medialis résszel (medialis CC, medial 
felé túlforgatott CC-felvétel) 

(Megfelelő kV-érték, AEC-beállítás, nagy fókusz 
használata. oldal- és pozíciójelölés. Megfelelő 
méretű film-kazetta kiválasztása. A fókusznak meg-
felelő kollimátor behelyezése.)

A csövet 0o-ra fordítjuk el. állítsuk a hölgyet 
szembe a buckyval, 10 cm távolságban, a fejét haj-
lítsuk ellenoldalra. Ezután a hölgyet 15o-kal fordítsuk 
el úgy, hogy az emlő medialis része legyen köze-
lebb a buckyhoz. Két kezünk közé fogjuk az emlőt. 
A buckyt megfelelő magasságig emeljük, érintse a 
kezünk hátát. A bimbót profilba állítjuk. A hölgy 
lábait kissé széttoljuk, a stabilitás érdekében, majd 
finoman a géphez döntjük. Az emlőt előre és oldal 
felé húzzuk. A filmen az emlő medialis része lesz, a 
bimbó kissé lateralisabban helyezkedik el. Simítsuk 
az emlőállományt, ne maradjanak redők. A blende-
lámpa használatával az odavetülő árnyékokat ismer-
hetjük fel. Expozíció után a kompressziót azonnal 
engedjük fel

A megfelelő felvétel kritériumai:
·	az emlő medialis része látható a filmen, a lateralis 

részből viszonylag kevesebb ábrázolódik;
·	a bimbó profilban van.

CC-felvétel lateralis résszel (lateralis CC, lateral 
felé túlforgatott CC-felvétel) 

(Megfelelő kV-érték, AEC-beállítás, nagy fókusz 
használata. oldal- és pozíciójelölés. Megfelelő 
méretű film-kazetta kiválasztása. A fókusznak meg-
felelő kollimátor behelyezése.)

A csövet 0o-ra fordítjuk el. állítsuk a hölgyet 
szembe a buckyval, 10 cm távolságban, a fejét haj-
lítsuk ellenoldalra. Ezután a hölgyet 15o-kal fordítsuk 
el úgy, hogy az emlő lateralis része legyen közelebb 
a buckyhoz. A vállakat ellazítjuk. Két kezünk közé 
fogjuk az emlőt. A buckyt megfelelő magasságig 
emeljük, érintse a kezünk hátát. A bimbót profilba 
állítjuk. A hölgy lábait kissé széttoljuk, a stabilitás 
érdekében, majd finoman a géphez döntjük. Az 
emlőt előre és medial felé húzzuk. A filmen az emlő 
lateralis része lesz, a bimbó kissé medialisabban 

helyezkedik el. Simítsuk az emlő állományát, ne 
maradjanak redők. A blendelámpa használatával az 
odavetülő árnyékokat ismerhetjük fel. Expozíció 
után a kompressziót azonnal engedjük fel.

A megfelelő felvétel kritériumai:
·	az emlő lateralis része jól ábrázolódik, az emlő 

medialis részéből viszonylag kevesebb látható;
·	a bimbó profilban van, medialisabb helyzetben.

Kleopátra-felvétel (CLEO) 

(Megfelelő kV-érték, AEC-beállítás, nagy fókusz 
használata. oldal- és pozíciójelölés. Megfelelő 
méretű film-kazetta kiválasztása. A fókusznak meg-
felelő kollimátor behelyezése.)

Fordítsuk a csövet 0o-ra. állítsuk a hölgyet szem-
be a bucky-ráccsal 10 cm távolságban. Fordítsuk el 
a hölgy fejét a vizsgálandó oldal felé, a testét 30o-os 
szögben, hogy az emlő lateralis része a bucky mel-
lett legyen. Kezünkkel fogjuk meg a mellett, majd a 
buckyt emeljük fel, míg a kezünk a hátát éri el. A 
hölgy lábait toljuk kicsit széjjel a stabilitás érdeké-
ben. Óvatosan toljuk a hölgyet a gép felé, és tartsuk 
a típusos ferde helyzetben. Simítsuk el az emlő állo-
mányát a buckyn, majd kérjük meg a pácienst, 
hogy az érintett oldali kezével fogja meg a kapasz-
kodó rudat. A másik kezét helyezze el a tubuson 
(rtg-csövön). A hölgyet hátrafelé és oldal felé dönt-
jük a buckyra. A Kleopátra-felvételnél különösen 
fontos, hogy biztonságban érezzék magukat, a 
kezünkkel való érintkezéssel ezt biztosíthatjuk. A 
bucky sarkát a hónaljárokban helyezzük el. Az 
emlőállományt elsimítjuk és komprimáljuk. A blen-
delámpával ellenőrizhetjük, nem vetül-e valami a 
vizsgálandó régióra.

Az expozíció végén a kompressziót felengedjük.

A megfelelő felvétel kritériumai:
·	az emlő axillaris része jól kiterül a filmen, a paren-

chyma szétterül;
·	a pectoralis izomzat rövid, széles ékként ábrázo-

lódik;
·	a bimbó profilban van a film medialis részén,
·	az emlő medialis részéből kevés ábrázolódik.

Hasadékfelvétel 

(Megfelelő kV-érték, kézi vezérlés beállítása, nagy 
fókusz használata. oldal- és pozíciójelölés. Megfelelő 
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a buckyra, és kezdjük el a kompressziót. A komp-
ressziós tálca az implantátumot a mellkasfal felé 
nyomja, és csak az emlőállományt komprimálja. 
Szükség szerint kézi vagy automata vezérléssel 
exponálunk. Expozíció után a kompressziót azonnal 
engedjük fel.

A megfelelő felvétel kritériumai:
·	az emlőállomány a supero-lateralis implantátum-

tól ventralisan helyezkedik el és a komprimált 
parenchyma szétterül;

·	sem az implantátum, sem az implantátum széle 
nem látható a felvételen;

·	a pectoralis izomzat ék alakban ábrázolódik;
·	a bimbó lehetőleg profilban ábrázolódik (blen-

delámpával ellenőrizhető).

Alsó rész. Helyezzük fel a spot-kompressziós tál-
cát. Fogjuk a tenyerünk közé az alsó emlőállományt, 
és mobilizáljuk az implantátumot. Helyezzük az 
emlőállományt a megfelelő pozícióba. igyekezzünk 
a bimbót profilba helyezni. Az emlő állománya 
határozza meg, hogy kézi vagy automata vezérlést 
használunk. A buckyt alacsonyabbra állítjuk, mint a 
felső rész esetében. Az emlő alsó része kerül a 
bucky közepére. A lábakat kissé széttoljuk a stabili-
tás érdekében. Fordítsuk a hölgyet 45o-ban a bucky 
felé. Kérjük meg, hogy fogja meg a kapaszkodót, 
hajlítsa be a könyökét, és lazítsa el a vállát, hajoljon 
kissé előre. Csípjük az emlőállományt a tenyerünk-
kel össze és helyezzük el a buckyn. A kompresszió 
során a tálca az implantátumot hátratolja, és csak a 
mirigyállományt komprimálja. Ha AEC-t használunk, 
az érzékelőt hátra kell tolni a mellkasfal felé. 
Expozíció után a kompressziót azonnal felenged-
jük.

A megfelelő felvétel kritériumai:
·	a mirigyállomány az implantátum alatt helyezke-

dik el és szétterül;
·	sem az implantátum, sem az implantátum széle 

nem látható a filmen;
·	a bimbó profilban van.

Cranio-caudalis felvétel implantátummal (CC) 

A cranio-caudalis felvétel implantátummal ugyan-
úgy készül el, mint implantátum nélkül, kivéve: 
·	kézi vezérlést használunk;
·	a bimbót nem lehet mindig profilba helyezni a 

hegesedés miatt;

·	komprimálni csak az emlő felszínéig szabad, 
NEM SZAbAd ERŐSEN KoMPRiMálNi!

·	A filmet a megfelelő méretre kell cserélni.

A megfelelő felvétel kritériumai:
·	az implantátum denz képletként ábrázolódik a 

film hátsó részén;
·	csak az emlőállomány egy része ábrázolódik;
·	az ábrázolódott emlőállomány az implantátum 

fedése miatt nem komprimált és nem terül szét;
·	a bimbó rendszerint profilban helyezkedik el.

Hátraszorított cranio-caudalis felvétel implantátum 
esetén (Eklund CC-felvétel) 

(Megfelelő kV-érték, kézi vezérlés beállítása, nagy 
fókusz használata. oldal- és pozíciójelölés. Megfelelő 
méretű film-kazetta kiválasztása. A fókusznak meg-
felelő kollimátor behelyezése.)

A csőtartót 0o-ra állítjuk. Csípjük össze a tenye-
rünk és ujjaink közé a mirigyállományt a pozíció 
megőrzése közben. A mirigyállományt mobilizáljuk 
az implantátum körül. A mirigyállomány szerkezete 
és mérete határozza meg, hogy használjuk-e az 
AEC-t, vagy kézi vezérléssel készítjük a felvételt. Csak 
a mirigyállományt komprimáljuk. Néha csak úgy 
tudjuk a mirigyállományt jól ábrázolni, hogy három 
részletben tudjuk elkészíteni (medialis, bimbó- és 
lateralis rész).

Medialis rész. A hölgyet szembefordítjuk a készü-
lékkel, majd elfordítjuk 15o-kal lateral felé úgy, hogy 
az emlő medialis része legyen a buckyn. A nő mögé 
állunk és az ujjainkkal, valamint a tenyerünkkel 
összeszorítjuk a mirigyállományt, miközben az imp-
lantátumot hátratoljuk. A buckyt megfelelő magas-
ságra állítjuk. A mirigyállomány összeszorított medi-
alis részét a buckyra helyezzük, megpróbáljuk a 
bimbót profilba helyezni. A kompressziós tálca hát-
ratolja az implantátumot, miközben a mirigyállo-
mányt komprimáljuk. Automata vagy kézi vezérlést 
használunk. A kompressziót az expozíció után azon-
nal felengedjük.

A megfelelő felvétel kritériumai:
·	a mirigyállomány az implantátumtól medialisan 

és ventralisan van. A parenchyma komprimált.
·	Nem ábrázolódik sem az implantátum, sem a 

széle.
·	A bimbó profilban van, de lateralisan.

kedik el, így a bimbótól való távolságot határozhat-
juk meg. Ezután szintén az ujjaink segítségével az 
erre merőleges távolságot mérjük le. A buckyn, a 
standard felvétellel azonos pozícióban elhelyezett 
emlőn ugyanezen távolságokat mérjük ki, és a két 
vonal kereszteződését a bőrön bejelöljük. Az emlőt 
úgy helyezzük el, hogy a bejelölt rész a spot-kanál 
alatt legyen. Erősen komprimáljuk, miközben a gyű-
rődéseket elsimítjuk. A blendelámpával ellenőriz-
hetjük a rávetülő árnyékokat. CC sugárirány eseté-
ben a mellkas árnyékolását kivédhetjük, ha a hölgy 
kezét csípőre tesszük, és a vállát hátrahúzzuk. AEC 
beállítása után exponálhatunk. Spot-kanál haszná-
lata esetén az AEC-érzékelőt a mellkasfalhoz közel 
helyezzük el. Kompresszió végén azonnal engedjük 
fel a kompressziót. 

Kis fókusz használatakor az expozíció hosszabb 
ideig tart, ezért a mozgási műtermékek elkerülésére 
a beteg tartsa vissza a levegőt!

A megfelelő felvétel kritériumai:
·	az érintett terület a kompresszió alatt van. A 

parenchyma a kompressziós tálca alatt jól szét-
terül, a többi rész kevésbé a kicsi kompresszió 
miatt.

·	A nagyítás miatt a kompresszió alatti struktúrák 
nagy felbontással, élesen ábrázolódnak, mozgási 
műtermék nélkül.

·	A környező parenchyma alulexponált a komp-
resszió hiánya miatt, így jól látható a különbség 
az érintett és a többi rész között, valamint a kettő 
közötti kapcsolat.

Mammográfiás felvételek emlőimplantátum 
esetén 

·	Standard medio-lateralis felvétel implantátum-
mal,

·	Eklund medio-lateralis felvétel – implantátum 
nélkül,

·	standard cranio-caudalis felvétel implantátum-
mal,

·	Eklund cranio-caudalis felvétel – implantátum 
nélkül.

Standard medio-lateralis felvétel implantátummal 

A pozicionálás és beállítás megegyezik a standard 
medio-lateralis felvétellel, kivéve:
·	kézi vezérlést használunk, és nem AEC-t,

·	általában a bimbót nem lehet profilba állítani a 
műtéti heg miatt,

·	a kompresszió elégséges olyan mértékben, hogy 
csak megfogja az emlőt, NEM SZAbAd ERŐSEN 
KoMPRiMálNi!

·	Szükség lehet 24x30-s filmre.

A megfelelő felvétel kritériumai:
·	a szilikonimplantátum nagyon denz képletként 

ábrázolódik a pectoralis izomzat előtt vagy 
mögött a műtéti technikától függően;

·	az emlőállománynak és a pectoralis izomzatnak 
csak egy része ábrázolódik;

·	az ábrázolódott emlőállomány az implantátum 
miatt nem eléggé komprimált, nem terül eléggé 
szét, a részletek kevésbé láthatók;

·	a bimbó rendszerint profilban látható (blende-
lámpával ellenőrizhető).

Hátraszorított medio-lateralis ferde felvétel 
implantátum esetén (Eklund ferde felvétel) 

(Megfelelő kV-érték, kézi vezérlés beállítása, nagy 
fókusz használata. oldal- és pozíciójelölés. Megfelelő 
méretű film-kazetta kiválasztása. A fókusznak meg-
felelő kollimátor behelyezése.)

A csövet fordítsuk el 45o-ra. Az implantátumot 
dorsal felé komprimáljuk. Gyakran az egész emlő-
állomány egy felvételen nem ábrázolható jól, mivel 
az implantatum gömb alakú. Először az emlő felső 
részén, majd az alsó részén nyomjuk hátra az imp-
lantátumot.

Felső rész. Csípjük a tenyerünk közé az emlőállo-
mányt, és mozdítsuk hátrafelé az implantátumot. 
Az emlőállomány határozza meg, hogy kézi vezér-
lést vagy automata expozíciót használunk. Ha elég 
nagy az emlőállomány, hogy lefedje az AEC-
érzékelőt, akkor alkalmazhatunk automata expozíci-
ót.

állítsuk a hölgy lateralis mellkasfalát a bucky szé-
léhez, melynek felső széle a hátsó hónaljvonallal 
egy vonalban legyen. A lábakat kissé széttoljuk a 
stabilitás érdekében. Fordítsuk a hölgyet 45o-ban a 
bucky felé. Kérjük meg, hogy fogja meg a kapaszko-
dót, hajlítsa be a könyökét és lazítsa el a vállát, hajol-
jon kissé előre. Egyik kezünkkel fogjuk meg a pecto-
ralis izomzatot. Másik kezünkkel a bimbó mögött az 
emlőállományt és határozott mozdulattal mozdít-
suk az implantátumot hátrafelé. igyekezzünk a bim-
bót profilba helyezni. Helyezzük az emlőállományt 
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·	Az 1 mm-nél kisebb ún. mikromeszesedések 
akkor vetik fel rosszindulatú folyamat gyanúját, 
ha csoportosan helyezkednek el, és denzitásuk, 
alakjuk változatos (polimorf). A jóindulatú mész-
tej-mikrociszták folyadéktartama a lateralis sugár-
irányú felvételen leülepedik (szedimentálódik), 
teáscsésze alakot öltve. Jó minőségű, kétirányú 
(cranio-caudalis és lateralis) kis fókuszú nagyított 
felvétel szükséges a mikromeszesedések csopor-
tosításához (karakterizálás). Erre több beosztás is 
létezik: Tabár, leGal.

·	Az emlőkben előforduló egyéb meszesedések 
igen változatosak: ductusfali, érfali (arteriosclero-
sis), bőr alatti (verejtékmirigy), de elmeszesedett 
varrat is felfedezhető. 

·	Az aszimmetrikus denzitásfokozódás eredete 
változatos: körülírt jóindulatú elváltozás, hegese-
dés, daganat is lehet.

·	A bőrmegvastagodás gyulladásos és daganatos 
folyamatoknál is előfordul. Nagy fényerejű (spot) 
lámpával kell a bőrt megvizsgálni a felvételeken. 
Nyirokrendszeri és szív, vese, nőgyógyászati ere-
detű megbetegedés is okozhatja. Korábbi műtét, 
besugárzás szintén bőrmegvastagodást okoz.

·	Szélesebb ductus váladékozó emlőnél vagy anél-
kül is felfedezhető. Nincs feltétlenül jelentősége 
(pl. ductectasia), de tejcsatornán belüli (intraduc-
talis) daganatra vagy gyulladásra hívhatja fel a 
figyelmet. 

Minőségbiztosítás, minőség-
ellenőrzés 
A mammográfiás képalkotó lánc (mammográf–
film–fólia–előhívás–fixálás–szárítás–nézőszekrény) 
valamennyi eleme nagyon érzékeny. bármelyik 
láncszem meghibásodása a képminőség romlásá-
val jár, ami az emlőrák kimutatási esélyének csökke-
néséhez vezet, ezzel veszélyezteti a szűrésben részt 
vevő pácienseket. Ezért a képalkotó láncot rendsze-
resen, rendkívül precízen kell ellenőrizni. 

A minőségbiztosítás célja: optimális, állandó minő-
ségű felvétel létrehozása a legjobb diagnózis érde-
kében, a legkisebb sugárdózissal. 
·	A mirigyállomány átlagos sugárterhelése nem 

haladhatja meg felvételi irányonként a 2 mGy-t.
·	Magas kontraszt és térbeli felbontás (> 15 vonal-

pár/mm). 
·	optikai denzitás 1,5–1,7, variáció < +/- 0,20.

A minőségellenőrzés lépései (teljes részletességű 
leírása meghaladja e könyv kereteit):
·	naponta ellenőrizni kell a filmeket és a hívási 

folyamatot: szenzito-denzitometria;
·	hetente film-fólia kombináció karbantartása, tisz-

títása;
·	hetente, havonta fantomfelvétel;
·	félévente sötétkamralámpa ellenőrzése, rontott-

film-elemzés; félévente bucky-rács-, kompresz-
szió-, csőfeszültség-, mA-, mAs-linearitás-, felező-
réteg-, sugárdózis-, film-ernyő kontaktus-, fixírre-
tenció-ellenőrzés;

·	évente AEC-stabilitás-, sugárkapu-, sugárnyaláb 
geometria-, fókuszméret-vizsgálat.

A digitális mammográfia minőségellenőrzése 
teljesen más módon zajlik. A nemzetközi standar-
dok kialakítása folyamatban van. A digitális technika 
lényegesen stabilabb, sőt a készülékekbe bizonyos 
önellenőrzési programok is be vannak építve, ame-
lyek korán felhívják a figyelmet a hibára. 

További radiológiai vizsgálatok 

Az emlő ultrahangvizsgálata 

Hanyatt fekvő helyzetben történik. Emlő-ultrahang 
(UH) nagy felbontású készülékkel, lineáris, legalább 
7,5 MHz-es (7,5–18 MHz) transzducerrel végezhető. 
Doppler, color Doppler nem használatos a rutin emlő-
diagnosztikában. Az emlők mellett az axillák is min-
den esetben vizsgálatra kerülnek. Ultrahang-
vizsgálatot fiatalabb korban, műtét után vagy hor-
monpótló kezelésben részesülő nőknél gyakran kell 
a mammográfia után elvégezni. 30 éves kor alatt 
sokszor elégséges csak az ultrahangvizsgálat haszná-
lata. Főként a mammográfián denz (sűrű állományú) 
emlők esetén hoz további információkat. 
Ultrahanggal elkülöníthetők a solid (szöveti jellegű) 
és cystosus (folyadéktartalmú) folyamatok. A jó- és 
rosszindulatú tulajdonságoknak számos ultrahang-
jele van, de ezek néha átfedést mutatnak, ezért sok 
esetben a mintavétel eredménye dönt. ábrázolhatók 
a kóros (gyulladt vagy daganatos) tejcsatornák, nyi-
rokerek. Hegesedések, folyadékgyülemek (véröm-
leny, műtét utáni seroma, tályog) egyaránt sajátos 
képet adnak. A – főleg zsírszövetet tartalmazó – ún. 
zsíremlők egyedül mammográfiával is megítélhetők. 

Az ultrahang nagy segítséget nyújt a nem 
tapintható elváltozások célzásában. Ez mintavétel, 
folyadékgyülem-lebocsátás (drenázs) vagy preope-

Bimbó-rész. állítsuk a hölgyet a géppel szemben, 
a fejét fordítsuk ellenoldalra, mint amelyiket vizsgál-
juk. Helyezzük az emlő elülső részét a buckyra. 
álljunk a hölgy mögé, és szorítsuk össze a bimbó 
mögötti mirigyállományt mindkét kezünk ujjaival 
és tenyerünkkel. A buckyt emeljük olyan magasra, 
hogy a kézhátunkat érintse. Komprimájuk a bimbó 
mögötti mirigyállományt, és toljuk hátra az implan-
tátumot. A bimbót profilba helyezzük. A kompresz-
sziós tálca az implantátumot kompresszió közben 
hátratolja. Automata vagy kézi vezérlést haszná-
lunk. Az expozíció után a kompressziót azonnal 
megszüntetjük.

A megfelelő felvétel kritériumai:
·	a mirigyállomány az implantátum előtt van és 

szétterül;
·	nem ábrázolódik sem az implantátum, sem a 

széle a filmen;
·	a bimbó profilban van és centralis helyzetű.

Lateralis rész. Szembeállítjuk a hölgyet a géppel, 
a fejét ellenkező irányba fordítjuk. A hölgy háta 
mögé állunk és a törzsét 15o-kal elfordítjuk, így az 
emlő lateralis része lesz a buckyn. Az ujjainkkal, illet-
ve a tenyerünkkel összeszorítjuk az emlő lateralis 
részét, az implantátumot hátratoljuk. A bucky 
magassága megegyezik a standard CC-felvétel 
során használt magassággal. Az összeszorított late-
ralis részt a buckyra, a bimbót profilba helyezzük. A 
kompressziós tálca az implantátumot hátratolja. 
Automata vagy kézi vezérlést használunk. A komp-
ressziót az exponálás végén felengedjük.

A megfelelő felvétel kritériumai:
·	az emlőállomány az implantátumtól lateralisan 

és ventralisan látható. A komprimált emlőállo-
mány szétterül.

·	Sem az implantátum, sem a széle nem látható a 
filmen,

·	A bimbó profilban van, medialis helyzetben.

Kóros képletek a mammográfián 

·	Nodularis képlet (kerek, ovális),
·	csillag, szerkezeti torzulás,
·	meszesedés,
·	körülírt, aszimmetrikus denzitásfokozódás,
·	bőrmegvastagodás,
·	kiszélesedett ductus.

Valamennyi képelem hátterében állhat jó- és 
rosszindulatú megbetegedés, gyulladás, daganat 
egyaránt. Pontos elemzés szükséges, amelynek 
alapja a tökéletes felvétel, emellett kiegészítő mód-
szerek együttes alkalmazása vezet a diagnózishoz. 

·	A nodularis képletek közül a sima felszínűek és az 
alacsony denzitásúak általában jóindulatú 
(benignus) folyamatok, a felszín sűrű karéjozott-
sága (mikrolobuláció) és a magas denzitás általá-
ban rosszindulatú (malignus) elváltozásra utal. 

·	A csillagok általában rosszindulatú eredetet jelez-
nek (invazív carcinoma), de idegentest-granulo-
ma vagy radial scar (sugaras heg) is okozhatja. 
Utóbbiak jóindulatú folyamatok, de műtéti eltá-
volításuk szükséges a gyakran társult kis carcino-
ma vagy dCiS lehetősége miatt.

·	A szerkezeti torzulások egyszerű spontán vagy 
korábbi műtéti hegesedés vagy malignus tumor 
következményei lehetnek. 

·	A makromeszesedések (10.18. ábra) 1 mm-nél 
nagyobb átmérőjűek, csaknem mindig jóindulatú 
elváltozásra utalnak: fibroadenoma, zsírnekrózis.

10.18. ábra. 
Plasmasejtes mastitisre jellemző meszesedés, mammográfia
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letbe. A mintavételt általában radiológus végzi, de 
előfordul, hogy a citológus is részt vesz benne. 

Csak mammográfián látható folyamat ultra-
hanggal nem célozható. ilyen esetben számítógé-
pes berendezéssel (sztereotaxia) milliméter pontos-
sággal célozható a filmen látott kóros folyamat 
(10.20. ábra). 

Az ülő sztereotaxia egy mammográfra rászerel-
hető eszközzel történik, ülő helyzetben. 

A fekvő digitális sztereotaxia drága berendezés, 
de ez vált a világban standarddá. A beteg hason 
fekvő helyzetében az emlő egy nyíláson keresztül 
lefelé lóg, így bármilyen irányból könnyebben meg-
közelíthető, mint ülő sztereotaxia esetén. Nehéz 
lokalizációk (pl. mellkasfal közeli vagy alsó kvadráns 
határon levő felületes elváltozások) esetén néha 
nem lehet, csak fekvő helyzetben elvégezni a biop-
sziát. A digitális képfeldolgozás meggyorsítja a 
folyamatot: nem kell a film előhívási idejét kivárni az 
egyes lépéseknél. Sztereotaxiás mintavételt általá-
ban vacuum asszisztált eszközzel végeznek. 

Ha az elváltozás ultrahanggal látszik, akkor a 
biopszia egyszerűbb. Ultrahangvezérlés mellett 
folyamatosan követhető a tű útja. A célzott minta-
vételek nem kellemetlenebbek a tapintás alapján 
végzetteknél, csak kissé hosszabb ideig tartanak.

Csak MR-vizsgálattal látható elváltozás MR-ve-
zérelve közelíthető meg, MR-kompatibilis (nem fer-
romágneses, pl. titán) eszközökkel. Kivételesen rit-
kán (pl. pacemaker miatt nem végezhető MR) 
CT-vezérlés is alkalmazható, nagy mennyiségű jódos 
kontrasztanyag adása után. 

Mintavételi típusok 

Cisztapunkció vagy -leszívás a folyadék eltávolítását 
jelenti. Ez után a feszítő, gyulladt ciszta okozta rossz 
érzés rögtön megszűnik vagy enyhül. A kiszívott 
folyadékban úszó sejteket mikroszkóp alatt a citoló-
gus vizsgálja meg. Nagy mennyiségű cisztatartal-
mat fecskendőben is el lehet küldeni citológiai vizs-
gálatra. Ez esetenként a 20–40 millilitert is elérheti.

A tályogdrenázs hasonlóan kezdődik, mint a cisz-
taleszívás. Ezután vékony műanyagcsövet – drént 
– vezetünk a tályogüregbe, ami napokig biztosítja a 
folyadék kiürülését. Ezt szívással is elősegíthetjük. 

A citológiai mintavétel során egy–három tűszú-
rással, 22–23 G átmérőjű tűvel, a látható vagy 
tapintható elváltozásból sejteket lehet kiszívni és 
tárgylemezre kikenni, majd rögzíteni. Mikroszkóp 
alatt vizsgálva eldönthető, hogy jó- vagy rosszindu-
latú-e a folyamat, és van-e további beavatkozásra 
szükség. Ha esetleg daganat lenne a mellben, a 
mintavételtől az nem szóródik szét, ezt tudomá-
nyos vizsgálatsorozatok bizonyítják. 

Core (szövethenger) biopszia: radiológiai úton vett 
kis szövettani mintavétel. Egy kis bőrmetszésből, 
helyi érzéstelenítésben (lidocain), 14 G átmérőjű 
tűvel, automata (rugós) pisztollyal, ülő, fekvő vagy 
hason fekvő helyzetben történik, kórházi befekvés 
nélkül. Szolid (lágyrész) elváltozásoknál, heges, fib-
rotikus eltéréseknél az eredménye lényegesen jobb 
a citológiánál, sőt itt a szöveti összefüggések is vizs-

ratív jelölés során használható ki. Mikromeszesedések 
ultrahanggal nem ábrázolhatók, ezért is nélkülöz-
hetetlen a mammográfia elvégzése. Az ultrahang 
emiatt nem alkalmas önmagában emlőszűrésre. 30 
éves kor feletti nőnél mammográfia nélkül ultra-
hang végzése nem megengedett.

Az elastographia az emlő egyes területeinek 
összenyomhatóságát vizsgálja. Manuális és auto-
matikus (shearwave = nyíróhullám) formák ismertek. 
Keményebb elváltozások daganatgyanút vetnek fel, 
a jóindulatú eltérések általában puhábbak. Sajnos 
átfedések vannak, így daganatgyanú esetén a min-
tavétel nem kerülhető el. 

Az automatikus emlő-ultrahang (AbUS = automa-
ted breast ultrasound) új technika, amelynél a scan-
nelést a készülék automatikusan végzi. A kész felvé-
telek monitoron utólag áttekinthetők. dolgoznak 
már az ultrahang-CAd alkalmazás kifejlesztésén is. 
Sajnos a jelenlegi AbUS-készülékekkel készített 
UH-felvételek más irányúak, mint a mammográfia, 
így a párhuzamos megtekintés (koregisztráció) 
még nem lehetséges. 

Az emlő MR-vizsgálata 

E módszer a 90-es évek óta áttörően új szemléletet 
hozott. Nagyon érzékeny (szenzitív) eljárás. Hason 
fekvő helyzetben 20–40 percig tart, vénás kont-
rasztanyag beadására is szükség van. A kontraszt-
anyag beadása után dinamikus vizsgálat készül: a 
kontraszthalmozás időbeli eloszlását, mértékét egy-
mást követő több mérés alapján lehet megállapíta-
ni. A kontrasztanyag adása után készült képeket ki 
lehet vonni a natív képekből (szubtrakció), ami a 
halmozás kiemelésére és a zsír elnyomására szolgál. 
Az emlő magas zsírtartalma miatt egyéb zsírszupp-
ressziós technikák (spektrális zsírelnyomás, STiR) is 
gyakran alkalmazásra kerülnek. diffúziós mérés is 
segíti az elváltozások karakterizálását (10.19. ábra). 

Magas érzékenysége miatt egyéb módszerekkel ki 
nem mutatható (okkult) emlőrákok megtalálásában 
az emlő-MR nagyon eredményes. Többgócú daga-
natok és a daganat valódi kiterjedésének megítélé-
sében is az MR a legmegbízhatóbb módszer. A leg-
újabb vizsgálatok szerint a veszélyeztetett nők szű-
résére az MR-vizsgálat igen eredményes, több 
országban már szervezett módon zajlik. Az emlő-MR 
alkalmazását a vizsgálókapacitás szűkössége még 
korlátozza. 

Az emlő-MR-t az emlőimplantátum sérülésének 
vizsgálatára és az eltávolított rosszindulatú daganat 
kiújulásának keresésére, kizárására jól lehet használ-
ni. lényegesen pontosabb, mint bármilyen más 
képalkotó technika. Szakadást (ruptúra) és a szilikon 
környezetbe kerülését (szilikongranulóma, sziliko-
nadenopathia) kell keresni. Az ultrahangvizsgálat 
alig használható implantátumsérülések megerősí-
tésére vagy kizárására. 

Csak MR-rel látható kis elváltozások biopsziája, 
preoperatív jelölése MR-vezérléssel elvégezhető, bár 
technikailag bonyolult. Csak vacuum asszisztált esz-
köz elfogadott MR-vezérlés mellett. Emlőműtét 
után 6 hónapig, sugárkezelést követően 12–18 
hónapig általában nem végezhető emlő-MR a téves 
pozitív eredmény veszélye miatt. 

Emlőintervenciós radiológia 

Mintavétel (biopszia) 

Vezérlési formák 

Célzott mintavétel (citológiai vagy szövettani): a mam-
mográfiás vagy ultrahangképen látott elváltozás 
sok esetben nem tapintható. ilyenkor csak a radio-
lógus segítségével vezethető be a tű a kóros terü-

10.19. ábra. 
Emlo-MR, dWi, fibroadenoma

10.20. ábra. 
Sztereotaxiás célzófelvétel +/- 15 fokban
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általában a megállapodás a következő (az angol 
szavak azonos kezdőbetűje alapján könnyen meg-
jegyezhetők az irányok):

·	Hosszú (long) = lateralis szél
·	Közepes (medium) = medialis szél
·	Rövid (short) = superior szél

gálhatók, nem csak a különálló sejtek. A citológiával 
szemben a core biopszia előnye az, hogy a kóros 
elváltozásból, daganatból vett mintából 97%-os 
biztonsággal felállítható a végleges diagnózis. 
Citológiával számos esetben egyáltalán nem nyer-
hető értékelhető sejt, illetve nem diagnosztizálható 
a daganat.

Vacuum core biopszia (Mammotome): a core 
biopsziához hasonló, annál nagyobb átmérőjű 
(8–11G) tűvel végzett, nagyon pontos (99% felett) 
biopszia (10.21., 10.22. ábra). Főleg mikromeszesedé-
sek és szerkezeti torzulások, valamint csak MR-rel 
látható laesiók kivizsgálására alkalmazzák. Nyomó-
kötés és observatio szükséges a beavatkozás után, 
mert a nagyobb beavatkozás fokozottabb vérzés-
veszéllyel jár. Ennek ellenére a Mammotome csak 
„minimálisan invazív” eljárásnak számít, még vérzé-
keny betegeken is alkalmazható. 

Műtét előtti bejelölés  
(preoperatív lokalizáció) 

Nem tapintható daganat vagy más kóros terület 
műtétje előtt egy vékony dróthoroggal be kell jelölni 
a kép alapján, hogy pontosan hol helyezkedik el az 
emlőben. Ennek oka, hogy bizonyos folyamatok 
szabad szemmel nem is láthatók, és a sebész más-
képp nem tudná megtalálni és eltávolítani. 

A mammográfiás célzás lyukas lemezzel történik 
(10.23., 10.24. ábra), de ultrahanggal látható folyama-
tok ultrahang vezérelve is jelölhetők (10.25. ábra). 
behelyezés után a drótszál nem okoz fájdalmat. 
Később, a műtét során a sebész távolítja el. 

A bejelölés steril tinta (metilénkék) vagy szénol-
dat célzott befecskendezésével is végezhető. Kóros 
járat (ductus) bejelölése metilénkékkel kevert kont-
rasztanyag segítségével, a bimbón keresztüli feltöl-
téssel végezhető el. 

Nagyobb terület bejelöléséhez két drótot hasz-
nálunk, amelyekkel az eltávolítandó terület szélső 
pontjait jelöljük meg (bracketing = zárójel).

Specimen mammográfia,  
specimen ultrahang 

A preoperatív jelölés után sebészileg eltávolított 
szövetrészlet eredeti helyzetét a sebész fonalakkal 
jelöli. A szöveten a megállapodás szerinti irányokat 
a különböző hosszúságú szálak jelzik.

10.21. ábra. 
Fekvő sztereotaxia – vaacum asszisztált core biopszia – kiter-
jedt polymoph meszesedés (dCiS) core specimen felvétele

10.22. ábra. 
Fekvő sztereotaxia – vacuum asszisztált core biopszia – mar-
ker klip

10.23. ábra. 
lyukaslemezes preoperatív jelölés a, b

A

b

10.25. ábra. 
UH-vezérelt drótjelölés

10.24. ábra. 
lyukas lemez – kettős jelölés, két dróttal
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emlődaganatok döntő többsége ilyen módon ope-
rálható, szinte nyom nélkül. 

Sentinel (őrszem) nyirokcsomó-biopszia: az emlő-
rák először a sentinel (őrszem) nyirokcsomóba ad 
áttétet. Ezért ezt a nyirokcsomót műtét közben fel-
keresve, eltávolítva és műtét közben mikroszkóp 
alatt megvizsgálva eldönthető, hogy a többi hón-
alji nyirokcsomót is el kell-e távolítani. Ha a sentinel-
ben nincs metastasis, megkímélhetjük a beteget a 
hónalji nyirokcsomó-eltávolítás szövődményeitől. 

A sentinel nyirokcsomó megkeresése: a tumor kör-
nyezetébe vagy a bimbó mögé beadott izotóp és/
vagy festék az őrszem nyirokcsomóban halmozódik 
fel. A legnagyobb izotóp-aktivitású helyet gam-
ma-szondával lehet megtalálni, itt – festék haszná-
latánál – szemmel is látható a kéken elszíneződött 
nyirokcsomó. 

Az emlőműtétek általában néhány napos kórhá-
zi bennfekvéssel járnak, altatásban történnek. 
Nagyon ritkán végeznek ambuláns módon, helyi 
érzéstelenítésben emlőműtétet. Csak egyes jóindu-
latú elváltozások (pl. fibroadenoma) esetén jöhet ez 
szóba. 

Korábban népszerű volt az úgynevezett fagyasz-
tásos szövettani vizsgálat, amellyel emlőműtét köz-
ben döntötték el, hogy milyen természetű az elvál-
tozás, és szükség van-e nagyobb műtétre. 
Manapság a preoperatív diagnosztika fejlődése 
miatt erre gyakorlatlag soha nem kerül sor. Korszerű 
kivizsgálás esetén a műtétre kerülő betegek 
80–100%-ában már műtét előtt ismert a diagnózis, 
így egy lépésben rögtön a végleges megoldás tör-
ténik, a beteg előzetes beleegyezésével. Van, hogy 
olyan bonyolult elváltozásról van szó, amelyről csak 
a műtét utáni nagyon részletes szövettani feldolgo-
zás dönti el, hogy milyen természetű. Előfordulhat, 
hogy a szövettani vizsgálat jelzi, hogy a daganat 
nem az épben került eltávolításra. ilyen helyzetek-
ben előfordulhat, hogy második műtétre is sor 
kerül, néhány héttel az elsőt követően. 

Rekonstrukció, plasztikai műtétek 

Emlőműtét után a két oldal közötti különbség 
többféle módon kiegyenlíthető.

A rekonstrukciós műtétek számos fajtája ismert. 
lehet saját szövetekből, izmokból, zsírszövetből elfor-
gatott lebenyekkel (pl. TRAM flap) pótolni a hiányt, 
és lehet protézist (implantátumot) is behelyezni.

Különböző lehet a plasztikai műtét időpontja is: 
bizonyos esetekben már az első műtét során, rög-

tön elvégezhető, máskor (főként onkológiai szem-
pontból) 6 hónap–1 év türelmi idő látszik kívána-
tosnak. 

A kezelőorvostól valamennyi lehetőségről rész-
letes tájékoztatás kapható, és ennek birtokában 
lehet dönteni az esetleges plasztikai műtétről. 

A saját szövetből készült pótlás előnyei, hogy nem 
kerül be idegen anyag a szervezetbe, és esztétikai-
lag szinte tökéletes eredményt ad. Hátrányai: több 
hegvonal keletkezik, hosszadalmas a beavatkozás, 
és az esetek nem elhanyagolható részében szövet-
elhalás jöhet létre.

Az emlőimplantátum anyaga manapság egyre 
inkább szövetbarát, de szilikont még kiterjedten 
alkalmaznak. léteznek szelepes, utántölthető imp-
lantátumok is, ezeknél a szelep általában a lateralis 
oldalon, kemény csomóként tapintható. Az implan-
tátumot (a pectoralis) izom alá vagy fölé is helyez-
hetik. 

Az újabb implantátumok nagyon jó utánzatok: 
tapintással alig különböztethetők meg az emlőállo-
mánytól. Ütésre, erősebb nyomásra sérülhetnek, 
néha ez spontán is bekövetkezik. Megfigyelések 
szerint még a modern implantátumok minimum 
15%-a is spontán rupturál a 3–10. év között. Az imp-
lantátum hátránya még, hogy mellette–mögötte 
az emlő nehezebben vizsgálható, és kisebb daga-
natok esetleg csak valamivel később fedezhetők fel. 
Az implantátumot tartalmazó emlőknél használt 
Eklund típusú felvétel leírását lásd a Felvételtípusok 
c. részben. MR-rel jól megítélhető az implantátum 
környezete, így a mögöttes terület is. 

implantátumruptura gyanúja esetén ultrahang-
vizsgálat adhat tájékoztató képet, de biztos diagnó-
zist MR-rel lehet felállítani (10.28., 10.29. ábra). 

A jelölésnek megfelelően az asszisztens az ere-
deti irányban helyezi a mammográfra a szövetet, és 
elkészíti a specimen mammográfiás felvételt (10.26., 
10.27. ábra). Ez általában kézi expozícióval történik 
(pl. 22 kV, 10 mAs), javasolt nagyítással együtt vé-
gezni.

Specimen ultrahangvizsgálat abban az esetben 
történik, amikor mammográfiával nem volt eredeti-
leg ábrázolható az eltérés. 

A radiológus a specimen mammográfia vagy 
ultrahang alapján visszajelzi a műtőbe, hogy a reze-
kált anyag tartalmazza-e a kóros területet, illetve, 
hogy melyik irányba kell kiterjeszteni a műtétet, ha 
a szélek nem épek.

Sebészi kezelések, beavatkozások 

Az emlőműtétek fajtái 

A legtöbb emlőműtét célja a daganat maradékta-
lan eltávolítása. A szűrések bevezetése, a felvilágosí-
tás és az egyre jobb készülékek elterjedése követ-
keztében egyre komolyabb fejlődésen mentek át 
az emlősebészi technikák is. Nem ritka ma már a 
csak emlőt operáló, specializált szakember vagy 
team sem. 

A múlt század végén vezették be a radikális mas-
tectomiát, azaz az emlő és környezetének teljes eltá-
volítását. Később ennek módosított változatait 
alkalmazták. ilyen jellegű műtétet manapság első-
sorban a nagyobb méretű, többgócú vagy sajátos 
elhelyezkedésű (pl. emlőbimbót érintő) daganatok-
nál végeznek.

A hónalji nyirokcsomók eltávolítását (axillaris 
blokkdisszekció) az áttétképződés megakadályozá-
sára, illetve a betegség stádiumának pontosabb 
megállapítására használják. Esetleges káros követ-
kezménye a nyirokáramlás akadálya miatt fellépő 
karduzzadás lehet.

A quadrantectomia és a tumorectomia az emlő-
megtartó műtétek közé tartoznak. ilyenkor a kisebb 
daganatokat a teljes emlő eltávolítása nélkül távolít-
ják el. Számos feltétele van az ilyen műtéteknek, 
tehát nem minden daganat operálható ilyen 
módon. Ha ezeket a feltételeket (tumorméret, szö-
vettani típus stb.) betartják, akkor ez a műtét hatá-
sában egyenértékű a teljes emlőeltávolítással. 
Statisztikai adatok bizonyítják, hogy nem recidivál 
(nem újul ki) gyakrabban az ilyen módon operált 
emlőrák. A szűrések során talált, nem tapintható kis 

10.27. ábra. 
Malignus meszesedés, specimen mammográfia

10.26. ábra. 
Specimen mammográfia, invazív carcinoma

10.28. ábra. 
intracapsularis implantatumruptura, MRi
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manapság semmilyen tudományosan igazolt alter-
natív megoldás nem létezik. Se kémiai anyagok, se 
gyógyteák, gyógyfüvek, gyógyvizek, se energiaát-
adás, gondolatátvitel vagy agykontroll nem helyet-
tesítik a műtétet, a gyógyszeres vagy sugárkezelést. 
Sok tragédia adódik abból, hogy a más módon 
„kezelt” betegek végstádiumban kerülnek az egész-
ségügyi ellátásba, sajnos már későn. A tájékoztatás, 
jogszabályok, egészségügyi kultúra hiánya miatt 
számos esetben a – biztosan gyógyítható – bete-
gek is inkább a kuruzslást választják, amelynek ered-
ménye minden esetben a beteg halála. 

Az utóbbi időben sajnos a diagnosztikában is 
találkozhatunk olyan, semmilyen tudományos bizo-
nyítékkel nem rendelkező kuruzsló módszerekkel, 
készülékekkel, amelyeket minden alap nélkül az 
emlőrák szűrésére javasolnak. Ezzel sokat ártanak a 
betegeknek, hiszen „negatív eredmény” esetén 
tévesen megnyugtatják őket, és esetleg nem fogják 
igénybe venni az emlőrák szűrésére valóban alkal-
mas eljárást, a mammográfiát. Sok emlőrák emiatt 
későn kerül felfedezésre, ennek sajnálatos, ismert 
következményeivel.

Ezekkel szemben valóban van azonban létjogo-
sultsága azoknak a kiegészítő módszereknek, ame-
lyek a korszerű orvosi ellátásban részesült betegek 
életvitelét, testi-lelki problémáit hivatottak segíteni, 
rendbe hozni. 

Több városban alakultak társadalmi szervezetek, 
máshol daganatos betegek hoztak létre segítő cso-
portokat. A rászorulók itt megoszthatják egymással 
gyakorlati problémáikat, személyes tapasztalataikat. 
Régi, fel nem tett kérdéseikre is választ kaphatnak. 
Van, aki ezt nem igényli, de sokaknak komoly 
támaszt jelent ez a lehetőség. 

Az étkezési és életmódváltozások, a sport, a 
feszültségoldó tréningek, az örömök, a nevetés, a 
kulturális élmények, a pihenés, a sok alvás 
mind-mind segítik a gyógyulást. Ha ezen kívül a 
beteg hisz bármiben (pl. vallás), nyugodtan művel-
je, hasznára lesz. 

Ezek a módszerek azonban nem helyettesítik az 
orvosi kezelést, rendszeres ellenőrzést, és nem 
alkalmasak önmagukban az emlőrák gyógyítására 
vagy megelőzésére. 

A röntgenasszisztens szerepe, 
felelőssége 

A röntgenasszisztens feladatához tartozik a betegek 
felvilágosítása, lelki vezetése a vizsgálatok alatt és 
után is. Pozitív hozzáállásával sugallnia kell a gyó-
gyulás reményét, amely a mai diagnosztikus mód-
szerek megfelelő használatával az esetek többségé-
ben valóban sikerül is. 

Az önvizsgálat megtanítása, a betegekkel való 
megfelelő stílusú kapcsolattartás és a kellemetlen 
beavatkozások során a tájékoztatás, a megnyugta-
tás is a röntgenasszisztens feladata. A sugárvéde-
lem, a minőségbiztosítás kérdéseivel is maradékta-
lanul tisztában kell lennie. intervenciós eljárások 
során a sterilitás betartása nagyon fontos. 

A betegek szeméremérzetére, személyiségi jogaira 
maximálisan tekintettel kell lenni. Főleg az operált, 
mastectomián átesett – de a többi beteg miatt is – 
az emlődiagnosztikai részlegben még az egészség-
ügyi személyzet átjárása is csak a legszükségesebb 
mértékű lehet. 

Az önképzés és a lelkiismeretes munka jelentősége 
ezen a területen fokozottan érvényes, mivel – szű-
rés esetén – csak az asszisztens találkozik a beteg-
gel. Hibás ténykedése valóban életeket veszélyez-
tethet (betegcsere vagy ha nem megfelelő beállítás 
miatt az emlő egy része nem kerül ábrázolásra).

Sikerélményt jelent, ha a tökéletes mammográfi-
ás felvételnek köszönhetően kerül felfedezésre egy 
kis méretű, korai emlőrák, amely tökéletesen meg-
gyógyítható. Szerencsére ez sokszor előfordul. A 
röntgenasszisztens ilyenkor teljes joggal érezheti, 
hogy a beteg életének megmentésében alapvető 
szerepe volt.

A daganatok nem sebészi kezelési 
módjai 

Sugárkezelés 

Sugárkezeléssel (irradiáció) a daganatos sejteket – 
vagy egy részüket – lehet elpusztítani. Ha a műtéti 
eltávolítás után kiegészítő sugárkezelésben kell a 
daganatos beteget részesíteni, akkor ennek célja az 
esetleges maradék sejtek elpusztítása és a kiújulás 
megelőzése. Adódik olyan eset, amikor műtéti 
megoldás nem ajánlott vagy nem is végezhető, 
ilyenkor a daganat legnagyobb részét igyekeznek 
sugárkezeléssel elpusztítani. Előfordul, hogy a 
sugárkezelés annyira csökkenti a daganat kiterjedé-
sét, hogy az operálhatóvá válik. 

A daganatok sugárérzékenysége változó. A 
sugárkezelés hátránya, hogy a bőr megvastagod-
hat, keményebbé válhat, enyhe gyulladás is fellép-
het. Újabban ismét használatos a részleges, ill. tűz-
deléses sugárkezelés (brachyterápia, after-loading) 
az igen kis daganatok gyógyításában.

Gyógyszeres kezelések:  
kemo- és hormonterápia 

Mindkét kezelési módszer a daganatsejtek célzott 
pusztítását, számuk csökkentését célozza. Nem 
mindenkinek adhatók ezek a gyógyszerek, kelle-
metlen mellékhatásaik is kialakulhatnak. A mellék-
hatások többsége átmeneti. Például a hányinger, 

hasmenés, fáradtság, kisebb ellenálló képesség, 
vérzés, hajhullás általában elmúlnak a kezelés abba-
hagyásával. Nem minden gyógyszeres kezelés jár 
komoly mellékhatásokkal.

A daganatsejtek érzékenysége is eltérő, és nem 
minden szervezet bírja a komolyabb gyógyszeres 
kezelést. áttétes (metasztatikus), tehát szétterjedt 
daganatos betegség gyógyítása csak gyógyszeres 
kezeléssel kísérelhető meg.

Manapság az emlőrák gyógyítása kombinált 
kezeléssel történik – általában többféle kiegészítő 
gyógymódot kell alkalmazni egyidőben vagy fel-
váltva a jobb eredmény érdekében.

Korai, általában szűréssel talált emlőrák esetén 
ritkábban szükséges gyógyszeres kezelés.

Lélektani kérdések és a 
röntgenasszisztens szerepe 
Teljesen érthető, hogy emlőbetegségről a nők nagy 
része hallani sem akar. Mindenki ismer hallomásból 
vagy tapasztalatból szerzett rossz élményeket. 
Felmerül a nőiességet jelképező mell elvesztésé-
nek, eltorzulásának veszélye, és ennek esetleges 
következménye a partnerkapcsolatra, házasságra. A 
szorongás érthető, de legyőzhető. A helyzet ma 
már nagyon sokat változott, a megelőzés és a gyó-
gyítás lehetőségei is sokkal gazdagabbak. Ritkábban 
végeznek emlőeltávolítást, gyakoribb a részleges 
műtét, ami esetleg csak egy láthatatlan hegvonalat 
eredményez. A rekonstrukció, a plasztikai műtétek 
fejlettsége, választéka ma már lehetővé teszi a leg-
rosszabb esetben is a megfelelő kozmetikai ered-
ményt, (pl. az operált beteg fürdőruhát tud viselni). 
Számos eset ismert, amikor a partner nem is tudja, 
hogy az egyik emlő helyén implantátum van. 

Súlyos emlőbetegséget sokszor kísér szorongás, 
depresszió, fáradtságérzés, pánik, szomorúság. A 
beteg csökkent értékűnek érzi magát. Ezek gyakori, 
ismert lelki problémák, amelyeken nem könnyű 
egyedül úrrá lenni. ilyenkor nem szégyen pszichiá-
terhez fordulni. 

Kiegészítő, alternatív gyógymódok, 
természetgyógyászat 

Két fogalmat élesen el kell különíteni: 
A betegségek, így az emlőrák megállapítása és elsődle-
ges gyógyítása az orvostudomány dolga. Ebben 

10.29. ábra. 
implantatumsérülés, szilikongranuloma, ultrahang
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Az intervenciós radiológia fogalma 
és történetének rövid áttekintése 

Werner Forssmann, amikor (1929-ben) medikus korá-
ban a véna cubitalisán keresztül egy uréter katétert 
vezetett fel a jobb pitvarába, hogy elképzelését – a 
jobb szívfél kontrasztanyagos ábrázolásának lehe-
tőségét – önkísérlettel igazolja, még nem sejthette, 
hogy tettével részese lesz egy „új szakma” alapjai 
lerakásának, melyet intervenciós radiológiának 
nevezünk. 1953-ban Seldinger dolgozta ki a ma is 
használatos percutan katéterezési technikát. 
Természetesen a radiológia ezen „új” ágának fejlő-
dését a képalkotó diagnosztikai berendezések, a 
technika és a háttéripar óriási technikai fejlődése is 
elősegítette, alig száz évvel az után, hogy Wilhelm 
Conrad Röntgen felfedezte a röntgensugarat (1895). 
A gyors fejlődés ellenére 1967-től beszélünk inter-
venciós radiológiáról, amikor Margulis megalkotta 
és a radiológiában jártas ügyes kezű orvosok 
beavatkozásaként definiálta a fogalmat. A 60–90-es 
években számos katéterterápiás módszert dolgoz-
tak ki és vezettek be, melyek nagy része elhivatott 
orvosok tevékenységének köszönhetően bizonyí-
totta eredményességét, és nagy, nyitott sebészeti 
beavatkozásokat felváltva szolgálja a gyógyítást.

WG. Austen megfogalmazásában az invazív radi-
ológia feladata az, hogy elősegítse a kórisme gyors 
és helyes felállítását és szerepet vállaljon a kezelés-
ben. Az invazív radiológia nem versenytársa a sebé-
szetnek vagy belgyógyászatnak, hanem azokkal 
társulva, esetenként helyettük alkalmazva szolgálja 
a gyógyítást. A szakterület 1960 óta folyamatosan 
növekedik és jelenleg több mint 350 beavatkozást 
tartalmaz. A növekedés ütemét a csúcstechnológi-
ák (elektronika, computertechnika, műanyagipar) 
ugrásszerű fejlődése felgyorsította. A képalkotó 
módszerekkel történő vezérlés lehetővé tette, hogy 
a régi időkben elképzelhetetlen pontossággal és a 
szövődmények számának nagyfokú csökkentésével 
hajtsunk végre minimálisan invazív módszerrel terá-
piás beavatkozásokat. Az új lehetőségek, a műtéti 

megoldásokkal szemben, mind a beavatkozások 
kockázatát, mind a beavatkozások árát nagyfokban 
csökkentette.

Az intervenciós radiológia felosztása
Vascularis intervenciós radiológiai beavatkozások: 
·	Percutan transluminalis angioplastica (PTA), reca-

nalisatio, dilatatio
 – aorta, nyaki és perifériás erek, renalis, abdomi-

nalis, visceralis artériák;
·	fibrinolyticus terápia: transplantatum érocclusió-

ja, perifériás artériák és vénák thrombosisa, pul-
monalis embolia (PE);

·	öntáguló vagy ballontágításos fém stent beülte-
tése;

·	v. cava szűrő behelyezése (súlyos tüdőembolia, 
pulmonalis embolia prevenciója);

·	transzkatéteres embolisatio: vérzés (gastrointes-
tinalis, bronchialis, traumás), AV-shunt, aneurys-
ma, varicokele, tumor;

·	transjugularis intahepaticus porto-systemas 
shunt (TIPS).

Nem vascularis intervenciós radiológiai beavatkozá-
sok: 
·	drenázs: hasi (intra és retroperitonealis) absces-

sus, folyadékgyülem leszívása, drenázsa, pancre-
as pseudocysta, peripancreaticus folyadékgyü-
lem punctiója, drenázsa;

·	gastrointestinalis beavatkozások: percutan gast-
rostomia, coecostomia, oesophagustágítás, 
stentbeültetés bélszűkület áthidalására;

·	uroradiológiai beavatkozások: nephrostomia, 
cystapunctio, cystasclerotisatio;

·	hepatobiliaris intervenciók: percutan transhepa-
ticus drenázs (belső, külső), stentbeültetés, epe-
úti kőextractio, kőoldás, szűkület- és papillatágí-
tás T-cső fistuláján keresztül, epekő-eltávolítás, 
hydrops punctiója, vérzés sclerotisatiója (máj);

·	biopsiák: UH-, CT-, MR-vezérelt biopsia;
·	onkológiai kezelések: lokális peritonealis cytosta-

ticus kezelés.

11.  Vaszkuláris és nem vaszkuláris  
intervenciós radiológia

BATTyáNy ISTVáN, HARMAT ZolTáN
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vagy bypass segítségével, addig a kisebb méretű 
artériák kezelése sok kívánnivalót hagy maga után. 
A femoro-poplitealis elzáródásokkal járó végtag-
üszkösödés ma is számos esetben csak amputatió-
val fékezhető meg. A késői ischaemiás tünetek 
miatt végzett amputatió gyakorisága hangsúlyozza 
a különböző gyógyító módszerek korlátait a kis és 
közepes méretű artériák területén.

Az atherosclerosis a világ nagyobb részén a leg-
elterjedtebb, a legnagyobb egészségügyi gondot 
okozó betegség. Gyakorlati tapasztalatok szerint az 
alsóvégtagok obstructiv verőérbetegsége együtt 
jár a koszorúerek hasonló elváltozásaival. Az ilyen 
beteget esetenként szívinfarktusban veszítjük el 
vagy a betegnek a claudicatiója jelentkezése előtt 
már volt infarctusa, enyhébb esetben angina pec-
torisa. Egy Egyesült államok-beli statisztika szerint 
az USA-ban évente mintegy 2 millió atherosclerosi-
sos megbetegedést regisztráltak és közel 500000 
coronaria halállal lehetett számolni. Jelenlegi isme-
reteink alapján joggal feltételezhető, hogy ha ott 
ma mindenki abbahagyná a dohányzást, változtat-
na életmódján és rendszeres orvosi felügyelet alá 
kerülne, több millió ember akkor sem szabadulna 
meg betegségétől.

Ha a kór megelőzésének biztos módját felfedez-
nék, az atherosclerosis akkor is hosszú ideig első 
helyen szerepelne a rokkantságot és halált okozó 
betegségek listáján. Ezek alapján gondolhatjuk, 
hogy e betegség visszaszorítása az egészségügy 
egyik legsürgősebben megoldásra váró feladata és 
minden új módszer előrelépést jelent, amellyel az 
atherosclerosis következményei csökkenthetők, 
késleltethetők vagy elháríthatók.

1964. január 16-án Dotter és munkatársai 
Portland-ban (oregon, USA) egy 82 éves diabeteses 
nőbeteg üszkös és fájdalmas lábának megmentésé-
re elvégezték az első tudatosan percutan translumi-
nalis angioplasticát. A beavatkozásra azért volt 
szükség, mert a beteg az amputatióba nem egye-
zett bele. A módszer elnevezése is Dottertől ered, 
amelyet a világ minden részén átvettek. A végtag-
fájdalom és elszíneződés napok alatt megszűnt, a 
sebek gyógyulni kezdtek. A 6 hét múlva végzett 
angiográfia a lumen változatlanul jó átjárhatóságát 
bizonyította. Műszeres mérésekkel a láb vérkeringé-
se jobbnak bizonyult az ellenoldalinál (mely termé-
szetesen szintén beteg volt). 

Nem szabad megfeledkeznünk a dátumról: 
1964. január 16! Ha a beteg beleegyezett volna 
amputatiójába, akkor nem ajánlották volna neki (és 

talán másnak sem hamar) a transluminalis angiop-
lasticát. A beteg 86 éves korábban coronariaelégte-
lenségben halt meg.

Dotter első előadásain és közleményeiben 
bemutatta, hogy milyen könnyű és egyszerű az új 
eljárás, és végrehajtásához milyen rövid időre van 
szükség, mennyivel kevésbé költséges, mint egy 
érműtét és mennyivel kevesebb veszéllyel jár. Erre 
szerte az országban s a világon, főleg nem radioló-
gusok (az ernyőn való háromdimenzióst megköze-
lítő tájékozódás sok évi gyakorlatot igénylő képes-
ségének hiányában) katéterezési gyakorlat nélkül 
hozzáláttak a betegek kezeléséhez, de a kudarcok 
hatására döbbenten abba is hagyták. Elindult az 
ellenpropaganda, amely szerencsére kontinensünk-
re nem terjedt át, itt csak gyenge ellenkezést váltott 
ki. A hiba az volt, hogy Dotter nem közölte, hogy az 
első beavatkozás előtt ő néhány ezer szelektív katé-
terezést, angiográfiát, angio-cardiográfiát, sőt bonc-
asztalon több transluminalis angioplasticát végzett, 
és szinte alig van olyan ér az emberi szervezetben, 
melyet még diagnosztikus vagy terápiás célból 
meg ne katéterezett volna. Dotteren kívül eleinte 
csupán néhány radiológusnak sikerült az új eljárást 
igazán eredményesen alkalmaznia (Zeitler, 
Porstmann, van Andel stb). Zeitler hamarosan 400 
körüli, később csaknem 1000 esetről számolt be. 
Porstmann a nagyobb átmérőjű erek tágítására új, 
ballonos katétert szerkesztett, majd a kardiológus-
ból lett radiológus Grüntzig egy zseniális új típusú 
ballonkatéterrel (felfújható ballon) az előzőt idejét-
múlttá tette. Későbbiekben Olbert fejlesztette 
tovább a ballon katétert, melyet ma is használunk. 
Természetesen a műanyagipar és a technika fejlő-
dése lehetővé tette egyre kisebb méretű és 
nagyobb nyomástűrésű katéterek létrehozását, 
melyekkel már jó eredménnyel tágíthatók a lábszári 
kiserek szűkületei is.

Pécsett a Radiológiai Klinikán az első translumi-
nalis angioplastica 1973. december 20-án történt. 
Beszerzési nehézségek miatt az első jónéhány 
beavatkozást kezdetleges, házi gyártmányú katéte-
rekkel végezték, később Dotter koaxiális eszközével, 
a Porstmann-katéterrel, Grüntzig és olbert ballon-
katéterrel dolgoztak. A ballonrepedés elkerülése 
végett a ballon felpumpálására biztonságos, auto-
matikus módszert dolgoztak ki, és az artériás vérrö-
göt szelektív thrombolysissel távolították el, majd a 
transluminalis angioplastica után az eddig jól bevált 
tartós véralvadásgátló utókezelést polyanion keze-
lésre cserélték fel.

Intervenciós onkoradiológiai beavatkozások
Katéteres módszerek:
·	transarterialis embolisatio (TAE),
·	intraarterialis cytostaticus kezelés (intraarterial 

cytostatic treatment – IACT),
·	chemoembolisatio (CE, TACE),
·	transarterialis sugárterápia (transarterial irradiati-

on therapy 131I-lipiodol®-al – TAIR),
·	szelektív intraarterialis sugárterápia (selective int-

raarterial radiation therapy - SIRT /90yttrium mic-
rospheres/). 

Ablatiós eljárások:
·	Kémiai ablatiók:
 – alkoholos ablatio (percutan ethanol injection - 

PEI), 
 – ecetsavas ablatio (acetic acid injection – AAI);
·	Hőablatiók:
 – rádiófrekvenciás ablatio (radiofrequency ablati-

on – RFA),
 – meleg víz ablatio (hot boiled water injection – 

HWI),
 – lézerablatio (interstitial laser therapy – IlT),
 – fokuszált ultrahangos ablatio (high focused ult-

rasound ablation – HIFU);
·	Fagyasztás: cryoablatio (CA)
·	Kombinációk:
 – IACT + CE,

– IACT + CE + RFA.

Az intervenciós radiológia fejlődésének fontosabb 
állomásai:
·	1920 az első műtét nélküli megoldás gyermekek 

intussusceptiojának kezelésére.
·	Burckhardt és Müller 1921-ben közölték az első 

cholecysta punctiót.
·	Werner Forssmann 1929-ben medicus korában 

ureter katéterrel, tükör segítségével jobb szívfél 
katéterezést hajtott végre saját magán. Tettével 
bizonyította, hogy lehetséges intravascularisan 
felvezetett katéterrel érfestést, intervenciós radi-
ológiai beavatkozást végezni.

·	1930 Brooks – első embolisatio izomdarabbal 
(carotico-cavernous fistula).

·	1937 Huard a PTC technikáját írta le.
·	André Frédéric Cournand és Dickinson Woodruff 

Richards fejlesztette ki a korrekt szívkatéterezési 
technikát, 1941-ben kezdték el emberen alkal-
mazni. (1956-ban Nobel-díjat kaptak.)

·	1955 Goodwin és Casey – a percutan nephrosto-
mia technikája.

·	1956 – külső máj-drainage.

·	1963 Nusbaum és Baum – vasopressin infúzió GI 
vérzésben.

·	Charles Dotter (1920–1985) alkalmaz katétert elő-
ször artériás betegség kezelésére 1964 jan.16-án 
(dilatator, coaxialis tágítókatéterek, endovascula-
ris prothesis kifejlesztése).

·	1966 – belső biliaris drainage (Seldinger).
·	1970-es évek közepe Gianturco és Wallace kifejleszti 

a fémspirált mint embolisatiós anyagot.
·	1972 Roesch, Dotter és Brown – „autologous clot” 

embolisatio.
·	1974 Holm – első UH-vezérelt abscessus drainage.
·	Andreas R. Gruentzig (1939–1985) – ballonkatéter 

kifejlesztése – első PTA periferiás ereken, vesear-
tériákon (1973) és a coronariákon (1977).

·	1976 Haaga – első CT-vezérelt hasi tályog draina-
ge. 

·	1979 nov. 26. – Khomeini Aytollah-nál epeműtét 
után residualis kő maradt vissza, melyet Dormia-
kosárral percutan távolítottak el. USA. (A politikai 
támogatás fontosságára hívja fel a figyelmet!) 

·	Julio C. Palmaz az első self expandable stent 
megalkotója. 1984-től Richard A. Schatz-al törté-
nő együttműködés eredményeként megindul a 
cardiológiai jellegű kutatás is.

·	1987 márciusa – az első stent behelyezés az arté-
ria iliaca-ba.

·	1987. december – az első coronaria stent beülte-
tés.

A percutan transluminalis angioplastica tör-
ténete. A percutan transluminalis angioplastica 
radiológiai katéteres kezelési mód, mellyel a verőér 
elzáródásokat recanalizálni, a szűkületeket pedig 
tágítani lehet. Az elnevezés magában foglalja a 
transluminalis recanalisatiót és a transluminalis dila-
tatiót.

A peripheriás atherosclerosis az esetek nagy 
részében alsóvégtag claudicatióval, magas vérnyo-
mással, központi idegrendszeri tünetekkel vagy sze-
xuális impotenciával jelentkezik. Később ez az álla-
pot az alsóvégtagon nyugalmi fájdalomig, sőt 
gangraenáig rosszabbodik. A nem sebészeti kezelé-
si módszerek általában nem nyújtanak többet, mint 
segítenek a betegnek betegségükkel élni. A sebé-
szeti kezelés tartós sikere kiemelkedően képzett 
érsebészeket és speciális technikai felszerelést fel-
tételez, amiből túlságosan kevés van ahhoz, hogy a 
nagyszámú beteget a szenvedéstől, rokkantságtól 
és a haláltól megóvják.

Míg az aorto-iliacalis obstructiv érelváltozások 
meglehetős sikerrel gyógyíthatók endarterectomia 
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11.1. ábra. 
Seldinger-technika – érzéstelenítés

11.4. ábra. 
Seldinger-technika – introducer

11.2. ábra. 
Seldinger-technika – punctio

11.5. ábra. 
Seldinger-technika – katéter

11.3. ábra. 
Seldinger-technika – vezetődrót

11.6. ábra. 
Iliaca stent

11.7. ábra. 
Iliaca stent

11.9. ábra. 
Iliaca stent

11.8. ábra. 
Iliaca stent

11.10. ábra. 
Iliaca stent
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11.11. ábra. 
Iliaca stent

11.13. ábra. 
Iliaca stent

11.12. ábra. 
Arteria renalis stent

11.14. ábra. 
Arteria renalis stent

11.15. ábra. 
Artériás elzáródás – krónikus

11.16. ábra. 
Öntáguló stent

11.17. ábra. 
Burkolt stent

11.18. ábra. 
PTA ballonkatéter
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·	PTI (parciális thrombin idő) heparinhatás mérésé-
re, 

·	szérum plasminogén szint, megmutatja van-e 
még elég aktiválható plasminogén,

·	szérum fibrinogén szint, ha 1,5 g/l alá csökken 
alacsonynak tekinthető és 1 g/l alatt gyakoriak az 
okkult vérzések. Hiányukat pótolni kell friss 
fagyasztott plazmával. 

Ezeknek a paramétereknek a rendszeres keze-
lés alatti monitorozásával a thrombusoldó kezelés 
jól kézben tartható. A gyógyszerek szelektív ada-
golásával a gyógyszerkoncentráció a thrombus-
ban extrém módon megnövelhető, ezáltal gyors 
thrombusszétesést és gyors lyticus hatást látha-
tunk, kisebb mennyiségű fibrinolyiticus gyógyszer 
adása mellett is. A fibrinolyticus szer alacsony 
dózisú adagolásával a hatás szisztémássá válása 
később következik be, és ennek köszönhetően a 
kezelés kontraindikációi jelentősen csökkenthetők. 
(Pl. 4 órával császármetszés után is alkalmaztunk 
már sikeres fibrinolysist súlyos fulmináns tüdőem-
bóliában.)

A hatás tovább fokozható a pharmacomechani-
kus thrombusoldással, amikor is kis volumenű (1 ml/
pulzus spray) nagynyomású befecskendezésekkel 
juttatjuk a thrombolyticus folyadékot a thrombusba 
vagy a thrombus mellé. A lokális nagy gyógyszer 
koncentráción kívül, a nagynyomású folyadék okoz-
ta mechanikus daraboló hatás is érvényesül, ezzel az 
oldandó thrombus felszíne minden befecskende-
zéssel megnő, és így nagyobb felszínen érintkezik az 
oldószerrel, tovább növelve a kezelés effektivitását. 
Ennek eredménye a gyors thrombus szétesés lesz, 
ami lerövidíti a kezelési időt. Persze a nagyobb fibrin 
degradációs produktumok miatt számolnunk kell 
kapilláris elzáródással, melyet a kezelés folytatásával 
véglegesen megszüntethetünk. 

Sokszor a hosszú szakaszú érelzáródásokat is a 
szűkület thrombózisa és az érszakasz thrombotikus 
elzáródása okozza, ezért a szelektív pulzusspray 
thrombolysissel sokszor a teljes érszakasz kitisztít-
ható, és csak egy rövid szakaszú reziduális szűküle-
tet kell ballonkatéterrel megtágítanunk a tartós 
eredmény elérése érdekében.

A beavatkozás menete:
·	behatolás az érpályába, vezetődrótok segítségé-

vel a katéter megfelelő pozícióba helyezése;
·	diagnosztikus angiográfia;
·	a katéter repozíciója vagy cseréje (pulzus spray 

katéterre pl.);
·	thrombolysis elindítása speciális befecskendező-

vel (infúzor vagy pulzus spray injector);
·	kontroll angiográfia;
·	egyéb kiegészítő intervenciós radiológiai beavat-

kozások (PTA, stentbehelyezés);
·	angiográfia a végleges státusz rögzítésére;
·	posztprocedurális beavatkozások (katétereltávo-

lítás, punkciós hely kompressziója, gyógyszerek 
beállítása);

·	utánkövetés (rendszeres kontroll vizsgálatok (fizi-
kális, ultrahang kontroll).

Mellékhatások, szövődmények
A fibrinolytikus szer okozta szövődmények, ami miatt 
nem kell felfüggeszteni a kezelést:
1. flush
2. dyspnoe 30%-ban!
3. átmeneti hátfájás, fejfájás
4. láz
5. allergiás bőrreactio

Ami miatt a lysis felfüggesztése szükséges:
1. vese- és májfunctiós zavarok 
2. vérzés (friss fagyasztott plasma alkalmazása óta 

gyakorlatilag nincs)

A beavatkozás szövődményei:
1. belső vérzés
2. 30 napon belüli elzáródás
3. thrombózis képződés a katéter végénél
4. artériás spazmus
5. disztális embolizáció
6. hematoma a punkciós helyen

A kezelés sikerességét meghatározó tényezők:
1. megfelelő betegkiválasztás
2. komplex terápiás terv
3. megfelelő bevált kezelési protokoll
4. megfelelő utógondozás és utánkövetés

Szelektív fibrinolysis  
(szelektív thrombolysis) 

A 1959-ben Fletcher és munkatársai végezték az 
első szisztémás fibrinolysist Streptokinase-zal. 
Később Charles Dotter alkalmazta először a szelektív 
katéteres thrombolysist, ami a 80-as években már 
széleskörben elterjedt a világon. Később 1989-ben 
Bookstein és munkatársai a gyógyszer thrombusol-
dó hatását ötvözték a beadás energiájából szárma-
zó mechanikus erővel, és megalkották a pulzus-
spray thrombolysist, melyet a napi gyakorlatban ma 
is gyakran használunk.

Az ütőérelzáródások általában három fő cso-
portba oszthatók:

Artériás embolizációk okozta elzáródás, mely a 
szívben lévő thrombusképződés (arrhytmia) vagy 
aorta aneurysmából származó szórás következmé-
nye. általában akut elzáródásként rövid időn belül 
észlejük (néhány órán belüli a történés).

Artériás thromboembolizáció artériás alapbeteg-
ség nélkül. A történés általában iatrogén beavatko-
zás következménye, és általában a szelektív throm-
bolysis mint terápia a legtöbb esetben sikeres és a 
thrombusok feloldhatók.

Artériás thromboembolizáció meglévő artériás 
alapbetegséggel. Az embolizáció ezekben az esetek-
ben a sérült intimális felszínről származó apró vagy 
nagyobb thrombusok leszakadása következtében 
alakul ki. Ezt látjuk leggyakrabban a perifériás érbe-
tegségekben. A feloldásukat meg kell kísérelni, de 
általában egyéb intervenciós radiológiai beavatko-
zásokkal együtt kell alkalmazni a thrombolysist.

A thromboemboliás kórképek kialakulásának rizikó-
tényezői:

1. diabetes mellitus
2. hypertónia
3. dohányzás
4. ismert érbetegség
5. műtét utáni állapotok
6. magas vérzsír- és fibrinogénszint

A thrombolysis indikációja:
1. akut és krónikus artériás érelzáródás
2. akut és krónikus érgraft-elzáródás
3. intervenciós radiológiai beavatkozás közben 

kialakult thrombotikus szövődmények (pl. PTA 
alatt) ellátása

4. dialízis graftok, művi fisztulák thrombotikus elzá-
ródásának feloldása

5. súlyos fulmináns tüdőembóliák (Greenfield 3-4 
stadium) szelektív pharmaco-mechanikus keze-
lése

Kontraindikációk:
1. aktív intracraniális vérzés
2. súlyos fejsérülés, trauma 
3. intracraniális vagy intraspinális vérzés vagy műtét 

3 hónapon belül
4. intracraniális tumor vagy nagy AVM
5. véralvadás zavarával járó súlyosabb kórképek
6. súlyos, gyógyszeresen nehezen befolyásolható 

vagy kezeletlen hypertónia
7. aktív gasztrointesztinális vérzés

A thrombolysis formái 

Szisztémás thrombolysis:
1. Hagyományos szisztémás thrombolysis 300.000 

IU bólusban(15 perc alatt), 250.000 IU/h 12 órán 
át.

2. Ultranagy (ultrahigh) dózisú thrombolysis (1-3 
millió IU SK vagy UK bólusban 1-2X)

Szelektív thrombolysis:
1. Szelektív thrombolysis szisztémás dózissal (2000 

IU/kg/h, 4200 IU/kg/h SK vagy UK 12-24 óra hosz-
szan).

2. Szelektív alacsony dózisú thrombolysis (10.000-
60.000 IU/kg/h SK vagy UK, 1-5 mg/h rt-PA).

 Kiegészítő kezelésként, a thrombus-újdonkép-
ződés gátlására: heparin (500-1000 IU/h) vagy 
SP-54 pentosan polysulphate (2x100 mg/day 
sc.) 

Fibrinolytikus gyógyszerek. A Streptokinase 
(Kabikinase®), Urokinase (Ukidan®) és rt-PA recombi-
nant tissue plasminogen activator (Alteplase®) ter-
jedt el a klinikai gyakorlatban. A Streptokinase-t az 
USA-ban már nem engedik használni relatíve nagy-
számú allergiás reakciói miatt (anaphylaxiát is okoz-
hat). Fibrinolytikus aktivitásukat a plasminogén akti-
vációján keresztül érik el (plasminogént – plasmin-
ná alakítja – ez darabolja a fibrint), azaz hatásukhoz 
szükség van plasminogén jelenlétére. Ha nincs elég 
plasminogén a keringésben vagy a thrombusban 
hatástalanok, melyet friss fagyasztott plasma adásá-
val lehet korrigálni.

A kezelés alatt monitorozálandó laborok: 
·	TI (thrombin idő) fibrinolytikus hatás mérésére) 

2x, 3x megnyúlás terápiás hatást jelent.
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Pulmonális vaszkuláris 
malformációk embolizációja 

Tüdőartéria embolizáció 

Indikációk
1. Pulmonális arteriovenózus malformációk 

(PAVM): ami egy tüdőartéria és egy tüdővéna közöt-
ti kongenitális kóros összeköttetés normális kapillá-
rishálózat nélkül. A betegek 70%-ában hereditaer 
hemorrhagiás teleangiectasiával társul. 3mm-es 
vagy nagyobb átmérőjű ellátó artéria esetén keze-
lendő a PAVM-ok nidusa vagy aneuryma zsák vagy 
plexiform érhálózat. Nagyvérköri ellátó artéria ritka.

Az egyszerű PAVM-et (80–90%-ban fordul elő) egy 
tüdőszegmentumhoz tartozó tápláló artéria jellem-
zi (egynél több ággal is elláthatja a malformációt), 
míg a complex PAVM-et (10–20%) több tüdőszeg-
mentumhoz tartozó artériák látják el. 65%-ban alsó 
lebenyben, 35%-ban felső és középső lebenyben 
helyezkednek el.

A PAVM-ek több mint 50%-a multiplex és több 
mint 40%-a bilateralis. Egy vagy több szegmentum 
vagy lebeny diffúz érintettsége 5%-ban jellemző.

A PAVM-ek klinikai következményei: jobb-bal 
shunt, hypoxia, cyanosis, dypnoe, gyengeség; para-
dox thromboembolia – stroke, TIA >50%; septicus 
embolia miatti agytályog 9%; PAVM ruptura – hae-
moptysis, haemothorax. 

A PAVM-ek diagnosztikája. A cél a PAVM-ok 
méretének, számának, lokalizációjának meghatáro-
zása a terápia megtervezése előtt. Amennyiben 
kimutatásra kerül, akkor a beteg élete során 5–10 
évente kontrollálni kell. 

Az artériás hypoxia kimutatását pulz-oximetriával 
és vérgáz vizsgálattal (92Hgmm>Pao2 – szignifikáns 
méretű PAVM) végezhetjük. A jobb-bal shunt kimu-
tatására az ultrahang kontrasztanyaggal végzett 
echocardiographia szenzitivitása jobb a pulmonalis 
angiographiánál (a kontrasztanyag megjelenése a 
bal pitvarban 3-5 szívciklust késik), az izotópos shunt 
vizsgálatnak magas a szenzitivitása de alacsony a 
specificitása. 

A morfológiai ábrázolást lehetővé tevő vizsgálatok-
kal látható megjelenésük: 
·	a mellkas röntgen felvételen lobuláris lágyrész 

intenzitású röntgenárnyék(ok) formájában ábrá-
zolódnak érrajzolattal (lehet fals-negatív is); 

·	kontrasztanyagos CT-vizsgálattal magas szenziti-
vitással ábrázolhatók vaskos intenzív halmozást 
mutató gócos elváltozások formájában és stan-
dard megjelenítése miatt, utánkövetésre is alkal-
mas a módszer; 

·	pulmonalis angiographiával mind a két oldali 
(jobb és bal) a.pulmonalisok szelektív vizsgálata 
szükséges (nagyon kis méretű elváltozások ese-
tén fals-negatív lehet az eredménye). Az elválto-
zások gócos kontraszthalmozó képletként jelen-
nek meg korai vénás telődéssel.

A diagnosztikai algoritmus többféle lehet. Pl. 
először vérgázvizsgálat és mellkas-röntgen felvétel, 
majd gyanú esetén CT pulmonalis angiographia; 
vagy egyéb shunt vizsgálat, majd gyanú esetén 
pulmonalis angiographia. 

2. Szerzett pulmonális arteriovenózus fisztulák: rit-
kábban van klinikai jelentőségük (a klinikai követ-
kezményeik a PAVM-ok esetéhez hasonlóak). Az 
alábbi kórképekben fordulhatnak elő:
·	cirrhosis hepatis (hepatopulmonalis syndroma) 

– embolizációs kezelés gyakran szükséges
·	kongenitális szívbetegségek Glenn, Fontan 

shunt-jei
·	fertőzések: schistosomiasis, actinomycosis
·	pajzsmirigy cc. metastasis
·	aneurysma okozta vénaerózió
·	trauma

3. Tüdőartéria aneurysmák: valódi vagy álaneurys-
mák, melyek következményei lehetnek a ruptura, 
lokális kompresszió, perifériás pulmonalis embolia. 
Az alábbi kórképekben fordulhatnak elő:
·	traumák – főként iatrogen traumák pulmonalis 

artériás katéterek következtében 
·	kongenitális szívbetegségek
·	gyulladásos állapotok – vaszkuláris eróziót okozó 

nekrotizáló infekciók (tbc. – Rasmussen-
aneurysma; syphilis; mycoticus aneurysma 
(endocarditis okozta septicus embolia); primer 
vasculitisek

·	tumorok
·	degeneratív vaszkuláris elváltozások

Terápia: perifériás aneurysma esetén embolizá-
ció végzendő – az aneurysma eredéséhez közel. 
Centralis aneurysma esetén műtéti terápiára van 
szükség a keringés megtartása érdekében.

11.19. ábra. 
Artériás elzáródás – akut thrombus

11.21. ábra. 
Pulse spray technikai modell

11.20. ábra. 
Pulse spray katétert működtető injektor
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Intravaszkuláris idegentestek 
eltávolítása 

Az intravaszkuláris idegentestek halálos, illetve 
súlyos szövődményeinek kockázata igen magas: 
24–71% közötti. Ezért az intravaszkuláris idegentes-
teket el kell távolítani. Az elmúlt évtizedek során az 
intravaszkuláris idegentestek eltávolításának stan-
dard módszerévé a sebészeti beavatkozások 
helyett, a perkután intervenciós eljárások (perkután 
katéteres idegentest eltávolítás) váltak. 

Indikációk
1. Embolizáció során használt eszközökről (katéte-

rek, vezetődrótok, vezetődrót bevonata, introdu-
cerek, embolizációs spirálok és ballonok) levált, 
leszakadt darabjainak eltávolítása.

2. Elvándorolt vagy rosszul behelyezett vénás sten-
tek (pl. centralis vénás stentek, TIPS – transjugula-
ris intrahepaticus portosystemás shunt) eltávolí-
tása.

3. Artériás stentek eltávolítása vagy repozíciója – 
stent elcsúszás, ballon ruptúra után.

4. Elvándorolt vagy rosszul behelyezett véna cava 
filterek eltávolítása.

5. Szívsebészeti beavatkozás során a v. cava supe-
rior-ba nem kívánatos módon rögzített katéterek 
eltávolítása.

Kontraindikációk
1. Korrigálhatatlan vérzékenységgel járó kóros álla-

potok.
2. Az idegentesthez kapcsolódó nagy méretű 

thrombus.
3. Vaszkuláris perforáció.
4. Intrakardiális idegentestek esetében pericardia-

lis tamponade vagy pitvarfal perforáció gyanú-
ja.

Előkészítés
1. Standard preangiográfiás előkészítés – sürgőssé-

gi esetben nincs mindig lehetőség rá.
2. Az idegentest lokalizációjának pontos meghatá-

rozása, az eltávolításra alkalmazott eszközök kivá-
lasztása röntgenátvilágítás, röntgenfelvétel és/
vagy CT-vizsgálat alapján.

3. Intrakardiálisan elhelyezkedő filterek, stentek 
esetén echocardiographia, TEE-vizsgálat elvég-
zése szükséges a tamponade, továbbá az ínhú-
rok vagy a billentyűk érintettségének megállapí-

tása érdekében, illetve az eltávolítás vezérlése 
céljából.

4. Betegtájékoztatás és beleegyező nyilatkozat.
5. Prothrombin, INR, vérzésidő-meghatározás.
6. EKG. 

Eljárás
1. Vaszkuláris behatolás helyének kiválasztása, int-

roducer (bevezető) behelyezése. Cél az idegen-
test szabadvégének legjobb megközelíthetősé-
ge legyen. Az introducer méretét az eltávolítan-
dó objektum mérete határozza meg. 

2. Eltávolító eszköz kiválasztása:
 a) Amplatz libanyak hurok – szabadvéggel ren-

delkező idegentestek esetén választandó eszköz.
 b) Curry akasztó hurok – alkalmazása az előzőnél 

bonyolultabb.
 c) Kőeltávolító kosarak – embolizáló spirálok, bal-

lonok és nem sugárfogó idegentestek eltávolítá-
sára alkalmasak.

 d) Horgos katéter technikák – hajlított végű veze-
tődróttal megerősített pigtail katéter vagy vissza-
hajlított végű katéter szabadvéggel nem rendel-
kező idegentestek esetén használatosak. (Az ide-
gentest közepébe akasztva, majd azt meghúzva 
szabadvég hozható létre, amely ezután hurokkal 
megragadható.)

 e) Merev vagy rugalmas eltávolító fogók – sza-
badvéggel nem rendelkező idegentestek esetén 
szintén használatosak.

3. Amplatz hurok alkalmazása:
 a) leggyakrabban használt eszköz.
 b) 5–35mm-es hurokátmérő az idegentestet tar-

talmazó ér vagy szívüreg mérete szerint. 
 c) Hurokvezető katéter alkalmazása szükséges, 

melynek végén a hurok kijuttatható. A hurkot az 
idegentest köré kell helyezni, majd a katéter elő-
retolásával meg kell szorítani az idegentest körül. 
A hurokkal az idegentest az introduceren át 
eltávolítható.

 d) Filterek esetén új filter behelyezése lehet szük-
séges.

Beavatkozás utáni teendők
1. 6–8 óra ágynyugalom.
2. Thromboemboliás komplikáció esetén heparin 

adása.
3. Echocardiographia, ill. TEE – intrakardiális ide-

gentest eltávolítása után tamponade kialakulásá-
nak monitorozása és billentyűkárosodás vagy 
pericardialis folyadék kimutatása céljából.

Kontraindikáció. Nincs abszolút kontraindikáció.

Előkészítés
1. Sedativum – légzés megtartása
2. Katéterek légtelenítése
3. Heparin katéter körüli thrombosis megelőzésére
4. Atropin bradycardia megelőzésére (a.coronaria 

paradox légembóliája)
5. Antibiotikum prophylaxis

Eljárás
1. V. femoralis felől történik a katéter bevezetés.
2. 8 Fr.-es bevezető (introducer) behelyezése, 

melyen keresztül 7 vagy 8 Fr.-es végnyílásos 
katétert vezetnek be hajlékony vezetődrót men-
tén. (Alternatíva: 7 vagy 8 Fr.-es végnyílásos veze-
tő katéter alkalmazása belső coaxiális 5 vagy 6 
Fr.-es hajlított végű katéterrel együtt).

3. A katéter(eke)t és a vezetődrótot a jobb pitvaron 
és a jobb kamrán keresztül juttatják az a. pulmo-
nalis-ba. 

4. Majd a PAVM-et ellátó tüdőartériát angiográfiával 
ábrázolják.

5. Szelektív angiográfia elvégzésével ellenőrzik és 
meghatározzák az elvégzendő embolizáció pon-
tos helyét.

6. Az embolizáció helyeként általában az ellátó 
artéria legszűkebb szakaszát választják. 

7. Embolizáló eszközként egy megfelelő méretű 
mechanikai eszközt választunk, mely az ellátó 
artériába behelyezhető a jobb-bal shunt-ön 
keresztül történő elvándorlás kockázata nélkül.

 a) Embolizációs spirálok: egyre kisebb méretű 
spirálok egymásba ágyazásával hozzák létre az 
érelzárást. Az első spirál 20%-kal nagyobb az 
érátmérőhöz képest. A kellően hosszú és/vagy 
komplex spirálok önmagukba ágyazottak (Nester 
coils, Vortex coils).

 b) leválasztható ballonok: általában egy arté-
riába egy ballon elegendő azonnali teljes kereszt-
metszeti érelzárást biztosítva. Anyaguk szilikon 
vagy latex, 4–6-szoros átmérőjűre tágíthatók. A 
ballont nagy lumenű vezetőkatéteren keresztül 
juttatják be – hordozó-felfújó katéterrel, amely a 
ballon nyakában lévő szelephez rögzül. A ballon 
felfújása a katéteren keresztül higított kontraszt-
anyaggal történik (isotoniás oldat). A ballon levá-
lasztása a hordozó-felfújó katéter visszahúzásá-
val történik. A ballon nem kívánatos visszacsú-
szását a felfújt ballonnak az érfalhoz feszülése, és 

a hordozó-felfújó katéter körüli vékony coaxiális 
leválasztó-katéter használata akadályozza meg. 
A leválasztható ballonokat a max. 9 mm-es vagy 
kisebb átmérőjű érszakaszok esetén lehet alkal-
mazni.

8. Embolizációt követő kontroll angiográfiával az 
elvégzett érelzárást és a járulékos ellátó artériák 
kimutatását végezzük. 

Beavatkozás utáni teendők
1. Iv. eszközök eltávolítása (reziduális PAVM-okon 

keresztüli iatrogén légembolia/thromboembolia 
prevenciója)

2. 24 órán belül mellkas rtg. felvétel készítése és 
artériás vérgáz vizsgálat

 a) Utánkövetés feladata – a kezelt lézió(k) meg-
ítélése vagy kiújulásuk kimutatása, illetve további 
PAVM-ok felfedezése 

 b) mellkas rtg. felvétel 1 hónap múlva
 c) mellkas CT vizsgálat 6–12 hónap múlva, majd 

3–5 évente
 d) artériás vérgáz vizsgálatok a fenti időpontok-

ban
 e) kóros eltérés esetén pulmonalis angiographia
3. Infekcióveszéllyel járó invazív beavatkozások 

előtt antibiotikum profilaxis

Komplikációk
1. Artéria coronaria paradox légembóliája – angina 

pectoris, bradycardia – atropin és nitroglycerin 
szükséges. Nincsenek következményei.

2. Embolizáló eszköz okozta paradox embólia. 
Eltávolítása szükséges lehet.

3. lokális vénás thrombosis, ritka szövődmény.
4. PAVM ruptura ritka. Embolizációval konszolidáló-

dik.
5. Pleuritis gyakori néhány nappal a beavatkozás 

után, továbbá kialakulhat késői pleuritis. NSAID 
kezelés elegendő.

Eredményesség
1. A betegek 85–98%-ában teljes okklúzió érhető 

el.
2. A PAVM perzisztálásának vagy kiújulásának oka 

rekanalizáció vagy járulékos ellátó artéria lehet. 
Reembolizációval kezelendő. Ritka oka lehet kol-
lateralis keringés (érelzárástól disztálisan) pl. az 
artéria bronchialisból (kis mértékű bal-jobb shunt 
következmények nélkül vagy néha hemopty-
sis-sel).
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Embolizációk 
Embolizációnak nevezzük az artériák, vénák katéte-
ren keresztül, terápiás célból történő átmeneti vagy 
végleges elzárását. 

Indikációk
1. Vascularis malformatiók
2. Uralhatatlan vérzések
 a. A konzervatív terápia eredménytelen
 b. A sebészi beavatkozás rizikója nagy
1. Gastrointestinalis vérzések
2. Tumoros vérzések
 a. húgyhólyag
 b. cervix
 c. vese
3. Traumás eredetű vérzések
 a. máj
 b. lép
 c. vese
4. Arteria bronchialis vérzés
3. Praeoperativ embolizációk
 a. vesetumor (vitatott)
 b. lép
4. Elsődleges terápiaként
 a. májtumorok chemoembolizációja, lokális che-

moterápia kiegészítéseként
 b. hypersplenia
 c. vena spermatica

Kontraindikációk
Csak abban az esetben lehet az embolizációtól 
eltekintetni, ha a katétert nem sikerül biztonságo-
san pozícionálni.

Beavatkozás előtti teendők
1. Rutin angiographiás előkészítés.
2. Bizonyos beavatkozások előtt (gastrointestinalis 

vérzés, veseembolizáció) antibiotikum profilaxis 
megfontolandó.

3. Esetleges transzfúziós háttér biztosítása.
4. Instabil betegnél intenzív-háttér biztosítása. 

Embolizáló anyagok és használatuk

1. Véralvadék (autolog clot)
A femoralis arteria punkciója után porcelán tálkába 
a beteg vérének levétele. Ritka esetektől eltekintve 
(pl. politranszfúzió), a vér 10–15 perc alatt megal-
vad, a savó elkülönül. Az alvadék szikével apró 
darabkákra darabolható. Fiziológiás sóval higított 
kontrasztanyaghoz szívva használható embolizáci-

óra. A szervezet saját fibrinolytikus rendszere 24–48 
óra alatt eliminálja, ezért csak átmeneti embolizáci-
ót biztosít. Fő alkalmazási területe a gastrointestina-
lis traktus. 

2. Polivinil alkohol (Ivalon)
Hozzáférhető 100-1000 m partikulák és reszelhető 
szivacs formájában. Bejuttatható diagnosztikus és 
mikrokatéteren keresztül. A részecskék elzárják azo-
kat az ereket, ahol elakadnak. Gyulladásos választ 
provokálnak, thrombus- és kötőszövet-képződéssel. 
A thrombus recanalizációja néhány hét alatt követ-
kezik be. A szivacsból a kívánt méretű részecskék 
reszelhetők. Sóval higított kontrasztanyaghoz szív-
va, mindig átvilágítás kontrollja alatt kell befecsken-
dezni. Az ellenőrző angiographiáig célszerű kb. 10 
percet várni, ennyi idő szükséges a részecskék duz-
zadásához, a thrombusképződés megindulásához. 
Csaknem mindenhol használható, a gastrointesti-
nalis rendszerben csak szuperszelektíven. Nagy A-V 
shuntök esetén alkalmazása megfontolandó (a par-
tukulák átjuthatnak a vénás oldalra).

3. Gelfoam por és szivacs
A por partikulái 40-60 m méretűek. Az embolizáció 
kapilláris szintű, az összecsapzódó részecskék a 100-
200 m ereket zárják el. A szivacsból tetszőleges 
méretű darabka vágható. A Gelfoam panarteriitist 
provokál. Az elzáródás időtartama néhány nap és 
néhány hét között változik. A por főként tumorem-
bolizációra használható, a szivacs alkalmazási terü-
lete az Ivalonhoz hasonló.

4. Spirálok
Sokféle méret és típus alkalmazható. Az egyik leg-
gyakrabban használt embolizáló anyag. Acélból 
(0.038-, 0.035-, 0.025 in. átmérő), vagy platinából 
(0.010-, 0.018 in. átmérő) készül, általában Dacron 
szállal, mely a thrombogén felületet növeli. A plati-
na spirál drágább, de MR barát embolizáló anyag, 
főként intracraniálisan kerül alkalmazásra. A spirál a 
katéteren keresztül a vezetődrót segítségével, min-
dig átvilágítás mellett pozicionálandó. 

5. Aviten
Mikrofibrilláris kollagén, más embolizáló anyagok 
hatásának kiegészítésére. Azonnali érelzáródást 
indukál, de gyorsan degradálódik. Használata széles 
körben nem terjedt el.

6. Angiostat
Szarvasmarhából előállított mikrofibrilláris kollagén. 

4. Arrhythmia monitorozása.

Eredményesség
1. A terápiás siker aránya 90%-ot is elérheti – 

Dondelinger et al.
2. A sikertelenség oka lehet: az idegentest sikerte-

len megragadása, továbbá az érfalba inkorporá-
lódott krónikus idegentestek eltávolításának kor-
látai.

Szövődmények
1. Arrhythmiák.
2. Billentyű-, ínhúrsérülés, szívizom perforációja 

pericardialis tamponade-dal (intrakardiális ide-
gentest eltávolítása esetén).

3. Az idegentest disztális irányba való elmozdulása 
következtében eltávolíthatatlanná válása.

4. A behatolás helyén vérzés, érsérülés.

5. Nagyobb idegentestek esetén lokális sebészi 
beavatkozás lehet szükséges a végső eltávolítás 
érdekében.

11.22. ábra. 
Amplatz idegentest-eltávolító hurok
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haematuria megszüntetése. A daganat kiserei 
zárandók el, ezért általában kis méretű Ivalon 
reszelék használatos. A beavatkozás a vese arté-
rián keresztül végzett szelektív cytosztatikus 
kezeléssel is kiegészíthető. 
b. álaneurysma, A-V shunt embolizációja

 A szerzett álaneurysmák, A-V shuntök etiológiá-
jában trauma és urológiai, vagy radiológiai inter-
venciós eljárások (percutan kőeltávolítás, biop-
szia, drenázs) szerepelnek. Egyes adatok szerint a 
percutan beavatkozások után 4-6,4%-ban szigni-
fikáns posztoperatív vérzés lép fel. Ezek egy része 
spontán szűnik, 2-3 nap után, vagy destabilizáló 
vérzés esetén angiographia végzendő. A vérzés 
jelentkezésének ideje általában az 5-8. 
Posztoperatív nap, de előfordul, hogy hónapo-
kig, évekig klinikailag néma marad. A shuntök 
következménye haematuria, hypertonia, szív-
elégtelenség lehet. A beavatkozás első lépése-
ként itt is fontos a vese érellátásának feltérképe-
zése a gyakori fejlődési variációk miatt. Az angi-
ographiás képen aneurysma telődés, az A-V 
shunt jeleként korai vénás telődés ábrázolódik. 
Az álaneurysma Ivalon reszelékkel, vagy spirállal 
zárható el, szükség esetén mikrokatéter is hasz-
nálható. 

2. Kismedencei embolizációk
Vérzésforrásként kismedencei tumorok (húgyhó-
lyag, cervix, anorectum) szerepelhetnek. A vérzés 
felléphet a rectumon, hüvelyen, vagy húgycsövön 
keresztül, fistulaképződés esetén ezek kombináció-
ja is előfordul. Minden esetben fel kell keresni mind-
két arteria iliaca internát, mivel a tumorok általában 
mindkét oldalról kapnak vérellátást. Amennyiben 
vérzés, tumorok érstruktúra nem mutatható ki, az 
arteria mesenterica inferior is vizsgálandó (arteria 
rectalis superior). Definitív vérzésforrás nem min-
den esetben észlelhető, az embolizációt azonban 
ekkor is el kell végezni, a tumoros ereken keresztül 
ugyanis gyakran lép fel szivárgó, parenchymás vér-
zés. Tekintettel a terület jó kollaterális hálózatára a 
főtörzsek is embolizálhatók, az arteria iliaca interna 
első ága (arteria glutea superior) azonban minden 
esetben elkerülendő, mivel ezen ág embolizálása 
izomnecrosishoz, idegsérüléshez (nervus ischiadi-
cus) vezet. Ez gyakran ellenoldali katéterezéssel, 
cross-over technikával lehetséges. Embolizáló 
anyagként Ivalon reszelék, ennek elégtelensége 
esetén spirál használatos. A terápia kiegészíthető 
szelektív cytostatikus kezeléssel. 

3. Máj
Májembolizációra leggyakrabban chemoembolizá-
ció formájában, szelektív cytostatikus kezelés kiegé-
szítéseként kerül sor. Ilyenkor az embolizáló anyag 
lipiodol ultrafluid®, ami cytosztatikummal keverve 
kerül alkalmazásra. Az embolizáció lehetőség sze-
rint lebeny arteria szintű legyen, ennek kivitelezhe-
tetlensége esetén is el kell kerülni az arteria gastro-
duodenalist (az ide jutó embolizáló anyag kémiai 
pancreatitist, gyomor erosiót okozhat). Az emboli-
záció előtt minden esetben meg kell győződni a 
portalis rendszer átjárhatóságáról (ultrahang, CT, 
indirekt splenoportographia). Hormontermelő 
tumor májmetastasisai Ivalon reszelékkel is emboli-
zálhatók. Traumás májsérülések kapcsán a veséhez 
hasonlóan álaneurysma, A-V shunt alakulhat ki hae-
mobiliával vagy anélkül. Ezek elzárására Ivalon 
reszelék, vagy spirál alkalmas, szükség esetén mik-
rokatéteren keresztül. 

4. Tüdő
a.  Arteria pulmonalis
 Az arteria pulmonalis embolizáció indikációját a 

tüdő A-V shuntjei képezik. Ezek osler–Weber-
kórban családi halmozódást mutatnak, veszélyük 
a shunt volumen függvényében kialakuló jobb 
kamra elégtelenségen túl az agytályog kialakulá-
sának veszélye. általában a basalis tüdő szeg-
mentumokban fordulnak elő, mellkas röntgenen 
merül fel a gyanú, a diagnózist CT-vizsgálat erő-
sítheti meg. A katéterezés a vénás rendszeren 
keresztül kivitelezhető (vena femoralis punkció, 
vena cava inferior, jobb szívfél). A shunt volumen 
nagy, ezért elzárására általában csak spirál alkal-
mas. 

b.  Bronchialis rendszer
 Az embolizáció indikációja a haemoptoe, ami 

leggyakrabban bronciectasia, ritkábban tuberku-
lózis, tüdőtályog, vagy centrális tumor talaján ala-
kul ki. A bronchialis arteriák a mellkasi aorta zsi-
geri ágai, számuk, eredésük változó, ami katéte-
res felkeresésüket nehezíti. A legnagyobb és leg-
állandóbb ágak a leszálló mellkasi szakasz felső 
részéből származnak. Eredhet belőlük a gerinc-
velőhöz futó ág, ezeket az embolizációkor min-
dig el kell kerülni. A vérzés csillapítására Ivalon 
reszelék használható. 

5. Vena spermatica
A varicokele oka a pampiniformis hálózat tágulata, 
kanyargóssá válása. általában a baloldalon fordul 

Az előbbinél stabilabb embolizáló anyag, a jövő-
ben várható szélesebb körű alkalmazása. 

7. Folyékony embolizáló anyagok
 a. Etanol
 Szöveti necrosist, arteria fal sclerosist és throm-

bosist okoz. Kontrasztanyaggal nem keverhető, 
ezért csak nagy körültekintéssel használható. 
Elsősorban alacsony áramlású elváltozásoknál 
(vénás malfomatio), vagy olyan esetekben kerül 
alkalmazásra, ahol a célterület áramlása ballon 
katéterrel lassítható. Széles körben elterjedt perc-
utan sclerotizáló eljárásokban (ultrahang vezérelt 
cysta sclerotizáció). Intravascularis használatát a 
kifejezett fájdalom és a megfelelő kontrollálás 
hiánya korlátozza.

 b. Natrium tetradecil-szulfát
 Az etanolhoz hasonló sclerotizáló anyag, haszná-

lata kevésbé fájdalmas, nagyobb volumenben 
fecskendezhető.

 c. lipiodol Ultrafluid®
 Mák olajból előállított, lymphographiához hasz-

nált olajos kontrasztanyag. Cytosztatikummal 
keverve elsődleges és áttéti májdaganatok che-
moembolizációjakor használatos. A daganatsej-
tekhez való affinitása miatt elhúzódó hypoxiát és 
cytosztatikus hatást biztosít.

 d. Izobutil-6-cianoacrilat
 Monomer alapú szöveti ragasztó, végleges embo-

lizációt biztosít. Kontrasztanyaggal keverve, a 
keverési arány függvényében eltérő sebességgel 
szilárdul meg, így az embolizáció szintje szabá-
lyozható. Háromszoros mennyiségű kontraszt-
anyaggal higítva az elzáródás az arteriolák szintjén 
következik be. Ha a keverési arány 1:1, a nagyobb 
muscularis arteriák záródnak be. Mivel a katéter-
ben is polimerizálódik, beadása után a katétert 
azonnal 5% glükóz oldattal kell átöblíteni, ellenke-
ző esetben a katétert nem lehet eltávolítani.

Beavatkozás menete
1. Kiinduló angiographia a célterületről. Ha vérzés 

van, célszerű natív felvételt is készíteni, a szokott-
nál több kontrasztanyagot adni, parenchymás és 
vénás fázisban is felvételeket készíteni. A gastro-
intestinalis rendszer kivételével DSA használata 
növeli a diagnosztikus pontosságot. 

2. Vérzés esetén a katétert heparinmentes sóval, a 
szokottnál gyakrabban kell öblögetni.

3. Óvatos katéteres technika szükséges vérzés ese-
tén, a hypovolaemia miatt gracilis erek könnyen 
sérülhetnek. 

4. Mindig a lehető legnagyobb szelektivitásra kell 
törekedni.

5. Az embolizáció után kontroll angiographia szük-
séges. 

Beavatkozás utáni teendők
A beavatkozás után csaknem minden betegnél 
posztembolizációs tünetek jelentkeznek (nem szö-
vődmény, az embolizáció velejárója). Felléphet fáj-
dalom, hányinger, hányás, láz. A tünetek átmeneti-
ek, konzervatív kezeléssel (láz- és fájdalomcsillapí-
tás, infundálás) uralhatók. Időtartamuk 1–3 nap. 

Szövődmények
1. Infarctus, ischaemia a célterületen kívül

A klinikai kép célterületenként változó:
 a. Máj
 Infarctus, parenchymás vérzés alakulhat ki (ritka). 

Tumor embolizációnál gyakran jut embolizáló 
anyag az arteria cysticába is, melyet kémiai cho-
lecystitis követ. 

 b. Gastrointestinalis rendszer
 lásd gastrointestinalis vérzések.
 c. Perifériás idegek
 Kis részecskékkel való embolizálás kapcsán a 

vasa nervosum elzáródhat
 d. Mellkas
 Bronchialis arteria embolizációja után érintett 

lehet a gerincvelő.
2. Tályogképződés
Ritkán fordul elő, a parenchymás szervekben (lép, 
vese, máj) alakulhat ki. Profilaktikus antibiotikum 
adással megelőzhető.

Az egyes területek speciális megfontolásai
1. Vese

a. Tumorembolizáció
 Végezhető praeoperatívan és palliatív célból. A 

praeopeatív embolizáció vitatott. A műtét tech-
nika fejlődésével a perioperatív halálozásra, a 
műtét transzfúziós igényére lényeges hatása 
nincs, a hosszútávú túlélést javító hatása egyér-
telműen nem bizonyított. Végzése esetén a vese 
vérellátásnak feltérképezése után (aortorenova-
sographia) a vese arteria, vagy tumort ellátó fő ér 
elzárása spirállal történik. A gyors rekanalizáció és 
a kifejezett posztembolizációs tünetek miatt a 
nephrectomiát 24-48 órán belül el kell végezni. 
Palliatív embolizáció általában belgyógyászati 
okok miatt inoperábilis daganatoknál végzendő. 
Cél a tumortömeg megkisebbítése, az esetleges 
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elő. A diagnózis fizikális és ultrahang vizsgálattal 
állítható fel. A varicokele és az infertilitás közti össze-
függés bizonyított. A behatolás helye a jobb vena 
femoralis communis. Első lépésként a katétert a bal 
vena renalisba kell pozícionálni, Valsalva manőver 
közben végzett venographia igazolhatja a refluxot. 
Ezt követően a vena spermatica eredésnél kell 
venogrammot készíteni Valsalva manőver közben a 
kollateralis rendszer és a vena tágasság feltérképe-

zésére. Koaxiális katéteren keresztül végezhető az 
embolizáció. Az első spirált az os pubis felső szárá-
nak magasságában kell elhelyezni. Ismételt venog-
raphiával újra ábrázolni kell a kollaterálisokat, ezeket 
is el kell zárni. A megfelelő eredmény eléréséhez 
6-12 spirál szükséges. Az embolizáció leválasztható 
ballonnal is végezhető. Két ballon szükséges, a 
kettő közti vena szakaszt célszerű 70% glükóz oldat-
tal feltölteni a szklerotizáció elősegítésére. 

11.23. ábra. 
Hypervascularizált, vérző, inoperábilis rectumtumor

11.25. ábra. 
Vérző rectumtumor

11.24. ábra. 
Hypervascularizált, vérző, inoperábilis rectumtumor emboli-
záció (PVA-val) után

11.26. ábra. 
Vérző rectumtumor embolizáció (saját vérrel) után

11.27. ábra. 
Vérző vesetumor embolizáció előtt

11.29. ábra. 
Myoma uteri – embolizáció előtt

11.28. ábra. 
Vérző vesetumor embolizáció után

11.30. ábra. 
Myoma uteri – embolizáció után

11.31. ábra. 
PVA-szemcse
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hogy a bal lebeny felől próbáljunk az epeutakba 
jutni. A beavatkozást angiographiás műtőben, steril 
körülmények közt kell végezni. A szúrcsatorna ultra-
hang vezérelt érzéstelenítése után, ultrahang ellen-
őrzése mellett történik a kiválasztott epeút punkci-
ója, a vascularis beavatkozásoknál is használt 
Seldinger-tű segítségével. Amennyiben a tűn 
keresztül epecsorgás észlelhető, az epeútba veze-
tődrótot juttatunk (0.035”, puha-, vagy J végű). Ettől 
a ponttól kezdve röntgen átvilágítással vezéreljük 
az epeúti intervenciót. A tű eltávolítása után a veze-
tődróton keresztül 4-5F vastagságú segédkatétert 
juttatunk az eperendszerbe. Az eszközön keresztül 
célszerű a további beavatkozások előtt 20-40 ml 
epét leszívni és azt mikrobiológiai vizsgálatra elkül-
deni. Az elzáródás kiterjedésének megítélésére, az 
esetleges lefutási variációk feltérképezésére az epe-
utakat kontrasztanyaggal töltjük fel, célszerűen 
több irányból felvételeket készítve (PTC, percutan 
transhepaticus cholangiographia). A találtak alapján 
a cél megfelelő segédkatéter és vezetődrót kivá-
lasztásával, vagy megformálásával átvilágítás ellen-
őrzése mellett átjutni a szűkületen, vagy elzáródá-
son és a katétert a duodenumba juttatni. Erre a 
célra a vascularis beavatkozások során igénybe vett 
speciális (0.018” méretű és hydrophil bevonatú 
vezetődrótok is használatosak. Amennyiben az elzá-
ródás átfúrása sikertelen, az intrahepaticus epe-
utakban néhány oldalnyílással rendelkező katétert 
kell pozicionálni (kép), majd a katétert megfelelő 
eszközzel a bőrfelszínhez rögzíteni. Ebben az eset-
ben külső drenázsról beszélünk, a katéter az intra-
hepaticus epeutakból az epét a külvilág felé, egy 
zacskóba vezeti. 

Előnyök:
1) Csökkenti, vagy megszűnteti a sárgaságot, javítja 

a beteg közérzetét.
2) Az elért pozíció lehetővé teszi a későbbiekben az 

ismételt próbálkozást, belső drain kialakítást.
Hátrányok:
1) Az epe nem kerül vissza az enterohepaticus kör-

forgásba, távozik a szervezetből, elektrolit zava-
rokhoz vezetve.

2) A zacskó viselése a beteg számára kényelmetlen, 
a drain megfelelő rögzítés esetén is kicsúszhat az 
epeutakból.

A beavatkozás szövődménye lehet a katéter 
melletti, vagy a hasüregbe történő epecsorgás, vér-
zés, epeút perforatio, epe véráramba jutása.

Ha a segédkatétert sikerül a nyombélbe juttatni, 
merev vezetődrótot pozicionálása következik. Ezen 

keresztül a szúrcsatornát megfelelő méretűre tágít-
va történik a drainage katéter bevezetése. Nagy 
belső átmérőjű (8-12F), számos oldalnyílással ren-
delkező, polyurethan anyagú, malacfarokban vég-
ződő eszközök alkalmasak erre a célra. Az oldalnyí-
lások részben az intrahepaticus epeutakban helyez-
kednek el, a katéter lumenén keresztül vezetik az 
epét az intrahepaticus epeutakba. Ebben az eset-
ben zacskó viselése nem szükséges, a drain külső 
végét csap zárja le (belső drenázs). 

Előnyök:
1) Csökkenti, vagy megszűnteti az icterust, cholan-

gitist, javítja a beteg közérzetét.
2) Az elért pozíció a későbbiekben stent beültetést, 

belső sugárkezelést tesz lehetővé.
Hátrányok:
1) A drain viselése a beteg számára kényelmetlen.
2) A drain eltömeszelődhet, nem megfelelő gon-

dozás esetén fertőzés forrása lehet.
A beavatkozás szövődménye lehet a katéter 

melletti, vagy a hasüregbe történő epecsorgás, vér-
zés, epeút perforatio, epe véráramba jutása.

II. Afterloading kezelés (epeúti brachyterápia)
Belső drenázs kialakítása után egyes daganatoknál 
(cholangiocellularis carcinoma, lymphomák) belső 
sugárkezelés végezhető. A drenázs katéteren bejut-
tatott Iridium 192 izotóppal sugárterapeuta által 
megtervezett belső sugárkezelés végezhető. A 
módszer előnye, hogy a meredek dózisesés miatt a 
tumorágyra adható le nagy sugárdózis, az ép máj-
szövet károsodása nélkül.

III. Epeúti stent beültetés
A belső drain pozíció kialakítása után 5-10 nappal, 
más álláspont szerint akár együlésben is epeúti 
stent beültetés végezhető. A néhány napos várako-
zás indokoltnak látszik az epeúti gyulladás kiküszö-
bölése érdekében. Amennyiben a beteg várható 
túlélése több, mint 6 hónap, fém-, ellenkező eset-
ben műanyag stent választandó. lehetőség van a 
percután és endoszkópos módszerek kombinálásá-
ra is (randevú technika, az endoszkóp segítségével 
a percután duodenumba juttatott vezetődrót szá-
jon át történő kihúzása, ezen keresztül endoszkó-
pos stent beültetés). A kanyargós, különböző kali-
berű epeutak miatt fémstent beültetése esetén az 
öntáguló fajta választandó.

Öntáguló stentek fajtái:
1) Acél (Wallstent) - előnye a nagy radiális erő, hát-

ránya a relatív nagy rövidülés.

Epeúti intervenciós radiológiai 
beavatkozások 
Bevezetés. Az epeúti elzáródások klinikailag fáj-
dalmas vagy fájdalmatlan icterus (sárgaság) képé-
ben jelentkeznek. A laborleletekben a magas direkt 
bilirubin és alkalikus foszfatáz szint a jellemző. Az 
obstrukció tényének igazolására az ultrahang a 
legérzékenyebb módszer, segítségével vezérelhe-
tők a mintavételek, terápiás célú epeúti beavatko-
zások is. A terápiás terv felállításához sokszor szük-
séges az elzáródás szintjének, kiterjedésének tisz-
tázása is, melyre többfázisú MDCT, vagy MR vizsgá-
lat (kontrasztanyagos és MRCP szekvenciákkal). oki 
tényezőként ritkábban jóindulatú (epeúti kövesség 
(89%), Vater papilla stenosis (6% 9, extrahepaticus 
epeutak stricturája (2%), ritkán epeúti parazitás 
megbetegedés (3%)), gyakrabban malignus beteg-
ségek (máj primer és áttéti daganatai, pancreasfej 
daganat, májkapui nyirokcsomó megnagyobbo-
dás) szerepelnek. A pangó epe következtében a 
megnövekvő nyomás epeút tágulathoz, epekapil-
láris sérüléshez vezet, melynek következménye az 
epe véráramba jutása és májsejt károsodás. 
Amennyiben az obstrukció nem szüntethető meg, 
a folyamat irreverzibilissé válik, a halál májkóma 
következtében áll be. Malignus folyamatban kura-
tív megoldást csak a sebészi reszekció jelent, erre 
azonban csak a betegek mintegy 20%-a alkalmas. 
Az elzáródás okának, elhelyezkedésének és kiterje-
désének függvényében palliatív módszerként 
sebészi bypass műtétek, endoszkópos megoldá-
sok és az intervenciós radiológiai módszerek alkal-
mazhatóak. Az obstrukció elhelyezkedése alapján 
állapítható meg a Bismuth klasszifikáció (ábra), 
mely egyben az endoszkópos és percután mód-
szer választásában is mérvadó lenne. A gyakorlat-
ban először általában endoszkópos beavatkozás 
történik, ennek sikertelensége után következnek az 
invazív radiológiai módszerek. Utóbbi esetben az 
epeúti beavatkozás belső sugárterápiával és lokális 
tumorterápiával (RF abláció, szelektív citosztatikus 
kezelés és kemoembolizáció) kombinálható. A 
kombinált módszerek alkalmazása bizonyítottan 
hosszabb túlélést eredményez. A sárgaság meg-
szüntetése után a hagyományos onkológiai keze-
lés (szisztémás citosztatikum, sugárterápia) is a 
terápiás sorba illeszthető. Benignus epeúti obst-
rukcióban az endoszkópos módszerek az elsődle-
gesek, intervenciós radiológiai módszerek néhány 
speciális betegségcsoportban alkalmazhatóak 
(percutan kőeltávolítás intrahepaticus epeutakból, 
epehólyag punkció). 

Indikáció. Percután intervenciós radiológiai 
módszer választandó elzáródásos epeúti sárgaság-
ban:
1) Bismuth III.,IV.
2) operált gyomor
3) beszűkült, vagy elzáródott biliodigestiv anaszto-

mózis
4) sikertelen ERCP
5) ERCP során, vagy percután beültetett fém, vagy 

műanyag stent elzáródása

Kontraindikáció. Percutan epeúti beavatkozás 
nem jön szóba:
1) Korrigálhatatlan véralvadási zavar
2) Terápiarezisztens ascites (a gyakorlatban ez csak 

relatív ellenjavallat, a máj mellé ultrahang vezér-
léssel behelyett drain segítségével az ascites 
lebocsátható, a drain segítségével a későbbiek-
ben is kontrollált hascsapolás végezhető)

3) Punkcióra alkalmas epeút hiánya

Beavatkozás előtti teendők
1) alvadási paraméterek meghatározása, szükség 

esetén korrigálása
2) bilirubin szint meghatározás (a terápia hatékony-

ságának követésére alkalmas)
3) antibiotikum adása (a pangó epe az esetek 

döntő többségében 3-4 nap epepangást köve-
tően befertőződik, cholangitis alakul ki)

4) ascites lebocsátás (célszerű UH vezérelve, lásd a 
Kontraindikáció 2. pontját)

5) punciós hely kiválasztása (a beavatkozást végző 
orvos feladata, a korábbi képalkotó vizsgálatok 
áttekintése és az általa végzett ultrahang vizsgá-
lat alapján) 

6) beavatkozás előtt rutinszerűen kábító fájdalom-
csillapító adása (fentanyl, pethidine im)

7) beleegyező nyilatkozat

Beavatkozás menete
I. Percutan transhepaticus drainage (PTD)
A beavatkozás célszerűen ultrahang vezérléssel tör-
ténik, napjainkban is használatos még azonban a 
hagyományos (okuda-Ariyama) módszer is, mely 
esetben röntgen átvilágítás ellenőrzése mellett 
jobb oldalról, a VIII.-X. bordaközből, az elülső hónalj-
vonalból vékony tűt (Chiba-tű) vezetnek a háti XII. 
csigolya irányába, így próbálván az epeutakba jutni. 
Az ultrahangos vezérlés előnye az epeutak direkt 
láthatósága, így a szövődmények csökkenése (elke-
rülhető a tüdő sinus és a nagyobb intrahepaticus 
érképletek, megakadályozva a pneumothorax, vér-
zés kialakulását). Ez a módszer lehetővé teszi azt is, 
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2) Nitinol stent – előnye rugalmassága, minimális 
rövidülése, hátránya a kisebb radiális erő, rosz-
szabb láthatóság.

A korábban behelyezett epeúti drainen keresz-
tül az epeutak feltöltése, szükség esetén mérőkaté-
ter behelyezése után a megfelelő méretű stent 
kiválasztása történik. Az epeutak tágasságából adó-
dóan a leggyakrabban 8-10 mm átmérőjű stentek 
használatosak. A protézis behelyezése a belső drain 
eltávolítása után, merev vezetődróton, átvilágítás 
kontrollja mellett történik. A stent nem megfelelő 
tágulása esetén ballon katéteres utótágítás végez-
hető. A behelyezés után cholangiographiával kell 
meggyőződni a stent funkcióról. Záró lépésként a 
szúrcsatorna ellátása szükséges, ezen keresztül 
ugyanis jó stent funkció mellett is epecsorgás lép-

het fel. Megfelelő lumenű bevezető eszközön 
keresztül, röntgen átvilágítás ellenőrzése mellett a 
szúrcsatorna eltömeszelésére méretre alakított 
Spongostan szivacsdarabkák alkalmasak. 

Beavatkozás utáni teendők
A beavatkozás sikerétől függetlenül, epeúti punkci-
ót, drain behelyezést követően legalább 6 óra ágy-
nyugalom és fokozott megfigyelés szükséges. A 
külső, vagy belső drain esetében a cső gondos ápo-
lása elengedhetetlen a kicsúszás megakadályozása 
érdekében. A tenyésztés eredményének ismereté-
ben az epeúti gyulladás célzott antibiotikus kezelé-
se végezhető. Amennyiben az epe sűrű, törmelé-
kes, célszerű a katéter naponkénti öblögetése fizio-
lógiás sóoldattal. Az ellenőrző laborvizsgálatok 
jelezhetik a drain, vagy stent eldugulását. 

11.33. ábra. 
DTP – pacreastumor 2.

11.32. ábra. 
DTP – pacreastumor 1.

11.34. ábra. 
DTP – pacreastumor 3.

11.35. ábra. 
DTP – pacreastumor 4.

11.37. ábra. 
DTP – pacreastumor 6.

11.36. ábra. 
DTP – pacreastumor 5.

11.38. ábra. 
Magas elzáródás megoldása, mindkét lebeny izolált draina-
ge

11.39. ábra. 
PTD-eszközök

11.40. ábra. 
Epeúti drének
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Képalkotó módszerrel vezérelt 
mintavételek (percutan biopsziák) 

Abban az esetben, amikor egy képalkotók által iga-
zolt, de szöveti szerkezetében nem meghatározott 
szövetszaporulatot diagnosztizálunk és a dignitás 
ismerete a beteg kezelését alapvetően meghatá-
rozza, biopszia elvégzése szükséges. Biopszia tör-
ténhet nyílt műtét során is, de leggyakrabban a 
percutan történő, minimálisan invazív technikákat 
alkalmazzuk. Számos helyen az ún. vak biopsziát 
végzik, mely bizonyos esetekben (diffúz májlaesio, 
felületes, jól tapintható képlet) indikált lehet, de a 
biopszia sikerességének növelése és a szövődmé-
nyek számának minimalizálása csak képalkotó mód-
szerrel végzett vezérléssel biztosítható.

Indikáció
A percutan mintavételek indikációi:
·	képalkotók által igazolt, de szöveti szerkezetében 

nem ismert típusú szövetszaporulatot dignitásá-
nak meghatározása;

·	szövetminta kinyerése további vizsgálatok céljára 
(pl. mikrobiológiai tenyésztés, gyógyszerrezisz-
tencia-meghatározás).

Fontos hangsúlyozni, hogy a mintavételek vég-
zése előtt mérlegelni kell azt, hogy a mintavétel 
elvégzésével, az esetleges szövődmények lehetősé-
gének vállalásával milyen előnyre lehet szert tenni a 
beteg további kezelése érdekében, valamint mérle-
gelni kell azt, hogy a mintavétel elmaradása meny-
nyiben befolyásolja kórosan a beteg további sorsát. 
A képalkotókkal látható eltérések nem mindegyiké-
ből kell mintavételnek történnie. A biopsziát végző 
orvosnak ismernie kell az anatómiai variációkat, a 
szervek morphológiájának esetleges benignus 
elváltozásait (pl. nem szükséges mintát venni típu-
sos, szimpla máj- vagy vesecystából, focalis májel-
zsírosodásból, típusos haemangiomából). Ezzel 
felesleges, költséges, a beteg számára potenciális 
veszéllyel járó beavatkozások kerülhetők el. 

Kontraindikáció
Abszolút kontraindikáció:
·	súlyos, kezelhetetlen véralvadási zavar vagy a 

beteg közreműködésének teljes hiánya.
Relatív kontraindikáció:
·	rossz véralvadási paraméterek (a biopszia idejére 

az esetlegesen szedett vérhigító gyógyszerek 

elhagyásával vagy vérkészítménnyel átmeneti-
leg rendezhető);

·	kifejezetten hypervascularizált célszövet (véko-
nyabb punctiós tű alkalmazása);

·	nem biztonságos biopsziás út, rosszul látható 
célterület, más szerv sérülésének lehetősége 
(más út választása, más képalkotó módszer alkal-
mazása);

·	jelentős mennyiségű ascites (lebocsátás, dre-
názs).

Technika. A beavatkozás előtt a beteg anamné-
zisének ismerete elengedhetetlen. Tudni kell a cél-
terület elhelyezkedését, az előző (képalkotó) vizsgá-
latok eredményét, az esetleges meglévő társbeteg-
ségeket, melyek az esetleges szövődmény kialaku-
lásának veszélyét növelhetik vagy az ellátásában 
problémát jelenthetnek. Ismerni kell a pontos alva-
dási státuszt, a beteg által szedett gyógyszereket, 
tudni kell az esetleges gyógyszertúlérzékenységről. 
A beavatkozás előtt a beteget pontosan tájékoztat-
ni kell arról, hogy a tervezett biopszia vagy punctio 
miért szükséges, milyen haszonnal jár, illetve elma-
radása a beteg további sorsát, kezelését mennyi-
ben veszélyezteti. Tájékoztatni kell továbbá az eset-
leges alternatív megoldásokról, a jelen beavatkozás 
pontos menetéről, veszélyeiről. Mindezeket köve-
tően a beteg vagy jogi képviselőjének írásos bele-
egyezése szükséges a mintavétel megkezdése 
előtt.

A képalkotó módszer kiválasztását egyrészt a 
kérdéses elváltozás elhelyezkedése határozza meg, 
másrészt figyelembe kell venni azt, hogy az adott 
intézetben milyen képalkotó technika áll rendelke-
zésre és a beavatkozást végző személyzetnek 
milyen módszerrel van megfelelő gyakorlata. 
általánosan elfogadott, hogy amennyiben egy 
mód van rá, az olcsó, ionizáló sugárzásmentes, ese-
tenként akár a betegágy mellett is elvégezhető ult-
rahangos vezérlést alkalmazzuk. Intracranialis, mell-
kasi, bizonyos esetekben retroperitonealis és kisme-
dencei képletek biopsziája során CT vagy MR vezér-
lés alkalmazandó. Csontok területéről röntgenátvi-
lágítás alkalmazásával végezhetünk mintavételt. 
Ezen módszerek segítségével lényegében minden 
szerv és elváltozás biopsziázható. Manapság lehe-
tőség van már arra is, hogy az ún. kombinált vagy 
képfúziós technikákat is alkalmazzuk ezen beavat-
kozások vezérléséhez. Ezen technikák során két 
vagy több különböző képalkotó modalitás (pl. 
UH-CT, UH-MR, UH-PETCT, UH-UHKA) identikus 

11.41. ábra. 
Katéterrögzítő

11.42. ábra. 
Afterloading
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·	nem tervezett fokozott kórházi felügyelet alkal-
mazása,

·	tartós kórházi ápolás szükségessége,
·	maradandó egészségkárosodás,
·	halál.

Minor szövődmény:
·	ambulánsan kezelhető tünetek,
·	rövid kórházi ápolással kezelhető tünetek.

A szövődmények az egész szervezetre kihatással 
lehetnek vagy érinthetik csak a kérdéses szervet. Az 
általános szövődmények biopszia típustól függetle-
nek (pl. vérzés, fertőzés, más szerv sérülése). A 
súlyos, klinikailag szignifikáns vérzés viszonylag 
ritka, leginkább vese core biopszia esetén fordul 
elő. A szervspecifikus szövődmények a biopsziázott 
szerv sérülése kapcsán jönnek létre (pl. ptx. tüdő, 
pleura, ritkábban máj, lép biopszia esetén, AV shunt 
vesebiopsziánál).

Beavatkozás utáni teendők, utókezelés. A 
biopszia után a kérdéses szervtől, a beteg általános 
állapotától, az alkalmazott biopszia típusától füg-
gően a vitális paraméterek (vérnyomás, hematokrit, 
a behatolási hely) ellenőrzése szükséges. Bizonyos 
biopszia típusok esetén érdemi observatio nem 
szükséges (pl. pajzsmirigy, emlő FTAB). Parenchymás 
hasi szervek mintavételét követően 4–6 óra ágy-
nyugalom, fokozott observatio szükséges. 
Vesebiopszia esetén a gyakorlat a 24 órás megfi-
gyelés, kontroll ultrahang és vérkép ellenőrzéssel. 
Eredménytelen mintavétel esetén vagy a radioló-
giai kép és a szövettani eredmény jelentős eltérése 
esetén ismételt mintavétel javasolt.

Daganatok műtét előtti jelölése. Az emlő-
ben elhelyezkedő képletek biopsziája mellett lehe-
tőség van a „sentinel” nyirokcsomók kimutatására 
is. Ebben az esetben ultrahang vezérlés mellett 
radioizotópot kell befecskendezni az emlődaganat 
környezetébe. A nyirokutakba diffundáló izotóp 
rövid idő múlva az elsődleges nyirokcsomóban 
akkumulálódik. Ennek biopsziájával vagy a műtéti 
feltárás során speciális gamma kamera alkalmazá-
sával kimutatható vagy kizárható a daganat 
metasztázisának jelenléte. Kísérleti körülmények 
között már speciális ultrahang kontrasztanyaggal 
is megvalósítható ez a technika. Az emlőben kimu-
tatott kis daganat sebészi excisióját segíti a pre-
operatív drótjelölés. Ennek során közvetlenül a 
műtét előtt kis dróthurkot akasztunk ultrahang 
vezérelten a daganatot közvetlenül övező szövet-

be, a drót külső végét a bőrfelszínen rögzítjük. A 
drótszál vezetésével a kis térfoglaló képlet a sebé-
szi beavatkozás során könnyen felkereshető és 
eltávolítható.

Letokolt, testüregi folyadékgyülemek (cisz-
ták, tályogok) kezelése. Ismeretlen tartalmú 
folyadékgyülemek, cysták, pseudocysták tartalmá-
nak meghatározására diagnosztikus punctió, a 
makacs, visszatérő folyadékok vagy a tályogok eli-
minálására drenázs alkalmazható. Ezen beavatkozá-
sok is képalkotó módszerek (általában ultrahang) 
által vezéreltek. Tekintettel a minimálisan invazív 
beavatkozásra az infektált folyadékok punctiója 
nem jár sepsis veszélyével. Cysták punctióját leg-
gyakrabban pajzsmirigy, emlő, máj, pancreas, lép, 
vese, ovarium területén végezzük. Drenázs behe-
lyezésére általában máj, subphrenicus, retroperito-
nealis, intraabdominális tályog, lymphokele, vala-
mint pancreas pseudocysta esetén kerül sor. A 
behelyezett drénen keresztül elvégzett kontraszt-
anyagos feltöltéssel láthatóvá tehető az üreg pon-
tos alakja, kiterjedése, esetleges egyéb folyadékte-
rekkel történő kommunikációja.

Indikáció
·	ismeretlen tartalmú folyadékgyülemek tartalmá-

nak meghatározása (pl.: infectio kimutatása, 
enzimtartalom meghatározás, cytológiai vizsgá-
lat) punctióval;

·	környezetét komprimáló folyadékgyülem eltávo-
lítása punctióval;

·	infect vagy többszöri punctiót követően is visz-
szatérő folyadékok drenázsa;

·	sebészileg nem vagy nehezen megközelíthető 
folyadékok eltávolítása punctioval, drenázzsal.

általánosan elmondható, hogy ezen helyi érzés-
telenítésben elvégezhető, percutan beavatkozások-
kal, egyébként esetleg csak altatásban, nagy műtéti 
feltárással eliminálható folyadékgyülemeket is sza-
nálni lehet, így az indikációs kör felállítása ennek 
tudatában, egyénileg kell, hogy történjen.

Kontraindikáció. Abszolút kontraindikációt 
jelent a súlyos, kezelhetetlen véralvadási zavar vagy 
a beteg közreműködésének teljes hiánya. Relatív 
kontraindikációt jelentenek a véralvadási zavarok, a 
haemodinamikai instabilitás, a megfelelő punctiós 
út hiánya, a nagyon sűrű, törmelékes tartalom 
jelenléte, mely várhatóan a percutan drénen keresz-
tül nem távolítható el. Ezen relatív kontraindikációs 

képeinek egymásra vetítésével, képfúziójával a 
különböző modalitások előnyös tulajdonságait 
kihasználva lehet a mintavételeket vezérelni. Így sok 
esetben lehetőség nyílik pl. egy ultrahanggal 
egyébként nem látható elváltozás CT/MR kombiná-
cióval történő UH vezérelt mintavételére. 

Alapvetően kétféle biopsziát alkalmazunk:
·	henger (core) biopszia – speciális vágótűvel
·	aspirációs (FTAB – Finom Tű Aspirációs Biopszia)

Core biopszia során általában 18-16 G vastagsá-
gú tűt alkalmazunk. Az így nyert szövetminta szö-
vettani (hisztológiai) elemzésre alkalmas, mivel a 
szöveti struktúra megtartott marad. Aspiráció 
(FTAB) esetén vékony tűvel (22G) történik a punctió. 
A vákummal aspirált sejttömeg cytológiai elemzés-
re alkalmas. Ezen mintavétel hátránya, hogy a sejtek 
az eredeti környezetükből „kiszívva” már nem 
mutatják az eredeti szöveti struktúrát. Mindkét min-
tavétel esetén jól képzett pathológus együttműkö-
dése szükséges a pontos diagnózis felállításához. 
Azt azonban soha nem szabad elfelejteni, hogy a jó 
minőségű minta mellett a biopsziázott képlet pon-
tos morphológiai leírása és pontos klinikai informá-
ciók átadása a pathológus számára elengedhetet-
len velejárója a beavatkozásnak. 

általánosságban elmondható, hogy a mintavé-
telek során a legrövidebb olyan punctiós utat kell 
választani, mellyel a célterület – fontos képletek (pl. 
nagyér, bél) elkerülésével – elérhető. Májbiopszia 

esetén a céltérfogatot ép májparenchymán keresz-
tül megszúrva minimalizálható az intraperitonealis 
vérzés kialakulása. A góc széli részén általában elhe-
lyezkedő erek sérülése elkerülhetetlen, de így a 
parenchyma komprimálja az esetleges vérzést. 
Hypervascularizált képletek esetén, amennyiben a 
core biopszia fokozott vérzésveszéllyel járna 
vékonytűs aspiráció végezhető, mellyel a képlet 
dignitása meghatározható. A beteg további sorsá-
nak irányításában sokszor ez is elegendő. Mélyebben 
vagy kritikus helyen elhelyezkedő képletek minta-
vétele végezhető az ún. tandem technikával is. 
Ennek során először egy vékony punctiós tűvel (22-
24G) keressük fel a kérdéses területet, majd e tűt 
bent hagyva, ez mellett beszúrva a biopszás tűvel 
végezzük el a mintavételt. 

Mind a core, mind az aspirációs mintavétel ese-
tén – normális alvadási paraméterek mellett és kellő 
gyakorlattal végezve – a szövődmények előfordulá-
sa gyakorisága minimális. A modern képalkotók 
által vezérelten lehetőség van a hasüregben már 5 
mm-es, felületes szervekben (pajzsmirigy, emlő, 
nyaki nyirokcsomók) akár 2–3 mm-es képletekből 
történő mintavételre is. 

Komplikációk. A percutan biopsziák szövődmé-
nyét a kialakuló tünetek súlyossága szerint csopor-
tosíthatjuk.
Major szövődmény:
·	nem tervezett gyógyszerek, kórházi ellátás alkal-

mazása,

11.1. táblázat. Az egyes képalkotó technikák előnyei és hátrányai 

Modalitás Előny Hátrány

UH real-time képlakotás ionizáló sugárzás nélküli
ionizáló sugárzás nélküli
erezettség jó láthatósága
orvos/beteg számára kényelmes pozíció
többsíkú képalkotás
olcsó

beteg- és vizsgálófüggő a képletek 
láthatósága

csont, bélgáz, hegesedés, testalkat zava-
ró tényező

mélyen fekvő képletek esetén sokszor 
elégtelen képalkotás

CT mélyebben fekvő képletek jó láthatósága
bélgáz, csont nem zavar

időigényes
ionizáló sugárzás
bizonyos síkok leképezése körülményes
drága

Rtg. átvilágítás real-time képalkotás
olcsó
széles körben elérhető

ionizáló sugárzás
egysíkú képalkotás

MRI jó térbeli felbontás
többsíkú képalkotás
kontrasztanyag nélkül is jól láthatók az erek
nem ionizáló sugárzás

nem mágnesezhető eszközök szük séges-
sége drága időigényes nehezen elér-
hető
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állapotok általában megfelelő módszerekkel ren-
dezhetők, korrigálhatók, így a drenázs elvégezhető. 

Technika. A punctiók, drenázsok elvégzése 
előtt a mintavételek elvégzése előtti tudnivalók 
ismerete szükséges. lásd ott (pl. szükség van az 
anamnézis ismeretére, a punctió céljának a megha-
tározására, a beteg felvilágosítására, beleegyezésé-
re stb.). A punctiókat általában ultrahang vezérlés 
mellett el lehet végezni. Drenázsokhoz ultrahang-
vezérlés vagy CT vezérlés használatos. 

Punctió során 22-18G vastagságú, gyakran belső 
mandrinnal rendelkező tűket használunk. Ezek elő-
nye, hogy mélyen fekvő képletek esetén a punctiós 
úton lévő szövetek törmelékével nem tömeszelőd-
nek el. Drenázsokhoz 6-16 F vastagságú drének 
használatosak, melyek végződésük szerint lehetnek 
egyenes vagy pigtail végűek. Mindkét típusra jel-
lemző, hogy számos oldalnyílással rendelkeznek a 
váladék megfelelő eltávolítása céljából. A drének 
behelyezése történhet a hagyományos Seldinger-
módszerrel vagy az ún. trokar technikával. Előbbinél 
egy punctiós tűvel vezetődrótot juttatunk a kérdé-
ses üregbe, majd ennek segítségével vezetjük be a 
draint. A trokar technikánál olyan drént használunk, 
ahol a drén belsejében egy merevítő hüvely és egy 
tű van. Így a drén egyetlen mozdulattal behelyez-
hető, majd a belső eszközök kihúzását követően a 
bőrfelszínen rögzíthető. Behelyezés után a drén 
végére zacskó vagy vákuum palack kerül annak 
függvényében, hogy az üreg tartalma várhatóan 
spontán kiürül vagy folyamatos szívás szükséges. 
Infektált folyadékoknál, tályogok esetén nem sza-
bad elfelejteni a drén behelyezését követően nyert 
első váladékból mikrobiológiai leoltás céljára min-
tát küldeni. Ezt követően célzott antibiotikumos 
kezelés kezdődhet. lehetőség van a tályogok dré-
nen keresztüli, Betadine-os oldattal történő öblíté-
sére is, mely a gyógyulási folyamatot jelentősen fel-
gyorsítja. 

Főként rendszeresen visszatelődő májcysták 
kezelése során alkalmazzuk az ultrahang vezérelt 
sclerotizációt. Ennek során az üreg tartalmának 

lebocsátását követően a cystatartalom kb. negye-
dének megfelelő mennyiségű 96%-os alkoholt 
fecskendezünk vissza, melyet 20 perc múlva eltávo-
lítunk. A kezelés a cysta belső falának az epithelialis 
rétegnek a roncsolódásához, steril gyulladás kiala-
kulásához vezet, (BEAN és RoDAN technikája), mely 
a következményesen kialakuló fibrosissal együtt, 
megakadályozza az ismételt visszatelődést.

Komplikációk. A drenázsok, punctiók során a 
szövődmények előfordulási gyakorisága 10% alatti. 
leggyakrabban az infektált folyadékokból kikerülő 
kórokozók septikus sokkot, bacteriaemiát okozhat-
nak. Eredetileg steril folyadékok felülfertőződése, 
bevérzése jöhet létre. Nem megfelelően megvá-
lasztott punctiós út miatt a környező szervek sérü-
lése, bélsérülés, nagyobb vérzések alakulhatnak ki.

Beavatkozás utáni teendők, utókezelés. A 
punctio vagy a drenázs elvégzése után azonnal 
lehetőség van a folyadékgyülemek kontrasztanyag-
gal való feltöltésére is, akár a punctiós tűn, akár a 
behelyezett drénen keresztül. Ezzel a vizsgálattal a 
kérdéses üreg pontos alakját, elhelyezkedését, a 
környezetéhez való viszonyát, esetleges más szerv-
vel való kommunikációját lehet kimutatni. Képalkotó 
eszközként hagyományos röntgen átvilágítás vagy 
CT-vizsgálat jön szóba. 

A drenázst az üreg tartalmától, méretétől füg-
gően napokig, esetleg hetekig is fent kell tartani. Ez 
idő alatt rendszeres ellenőrzés szükséges, mely a 
punctiós nyílás környezetének, a nyert váladék 
milyenségének és mennyiségének, a drén helyzeté-
nek a vizsgálatára is ki kell, hogy terjedjen. Sűrű 
folyadéktartalom vagy kifejezetten véres váladék 
esetén a drén 8 óránként, fiziológiás sóoldattal tör-
ténő átöblítése megakadályozza az elzáródást. 
általánosságban elmondható, amennyiben 24–48 
órán keresztül a váladékürülés mértéke – átjárható 
drenázs katéter esetén – 20 ml alá csökken, a drén 
eltávolítható. Természetesen ezt a megállapítást az 
egyes betegek esetén, az adott körülményeket 
figyelembe véve kell módosítani. 

11.43. ábra. 
Aspirációs pisztoly

11.45. ábra. 
Core biopsziás szövetminta

11.44. ábra. 
Core biopsziás pisztoly és tű

11.46. ábra. 
Chiba tű

11.47. ábra. 
Képfúzió UH-CT

11.49. ábra. 
UH vezérelt biopszia free hand

11.48. ábra. 
Képfúzió PET-MR
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rasztanyag) eliminatioja a májból a RES elemek 
révén aktív transzporttal történik kézenfekvőnek 
látszott a gondolat, hogy lipiodol ultrafluid és 
cytostaticum suspenzióját intraarterialisan beadva 
a daganatban hosszú ideig tartó hipoxiát és elhúzó-
dó cytostaticus hatást lehet elérni, míg a normál 
májterületekről a chemoembolizáló anyag gyorsan 
kiürül, ezért tartós károsodást nem okoz. Speciális 
technikával, ha a lipiodol szemcséket 20 um nagy-
ságúra tudjuk beállítani, az embolizáló anyag intra-
tumorálisan is bejut és javítja az eredményességet. 
A chemoembolisatio eredményessége függ a 
daganat szövettanától, a legjobb eredményt 4 
cm-nél kisebb hepatocellularis carcinomák esetén 
érhetjük el. A daganatban minél homogénebb lipi-
odol eloszlást érünk el, annál komplettebb tumor 
regressziót várhatunk. A chemoembolisátiót kom-
binálhatjuk RFA-val, mely tovább javítja a beavatko-
zás eredményességét. Komplikációként ritkán az 
embolizáló anyag elsodródása, májtályog képző-
dés, májszöveti elhalás, tüdőembólia fordulhat elő. 
Postembolizációs szindróma (láz, hányinger, hányás, 
májtáji fájdalom, puffadás), megemelkedett májen-
zimértékek gyakran előfordulnak, de 3 héten belül 
normalizálódnak. 5 éves túlélés chemoembolisatio 
monoterápiája esetén 33–53% között várható. A 
technológiai fejlődés révén az új nanotechnológiai 
módszerek lehetővé tették olyan gyógyszerhordo-
zó mikrokapszulák kifejlesztését, melyek előre beál-
lított mérettartománnyal rendelkeznek, így célzot-
tan a tumoros artériák szelektív elzárását okozzák 
miközben hosszú idő alatt bocsátják ki magukból a 
cytostaticus hatóanyagot (Microbeads, Micro-
spheres, Nanoparticles). léteznek olyan liposomalis 
gyógyszerhordó mikropartikumulok is, melyek hő 
hatására bocsátják ki a beléjük zárt cytostaticumot 
(ThermoDox). Így lokális hőhatással szelektív cytos-
taticus terápiát lehet végezni. 

A TACE különböző aklkalmazott formái:
Lipiodol-TACE (lp-TACE)
lipiodol (5-20 ml) + epirubicin + gelfoam 
lipiodol (2-20 ml) + pharmorubicin + gelfoam 
lipiodol (5-20 ml) + doxorubicin + gelfoam 
lipiodol (5-20 ml) + cisplatin + gelfoam 

Gyógyszerkibocsájtó mikropartikulumok (DEB = 
Drug-Eluting Beads)

Precíziós TACE DC BeadTM-el (300–500 és 500–
700 µm) gyógyszer kibocsájtó mikropartikulumok, 
melyek doxorubicinnal (50–150 mg) vannak előtölt-

ve. Különböző formái vannak: Paragon (irinotecan)-, 
Ibuprofen-, Cell-, Biodegradable Bead.

HepaSphereTM  (53–350 µm) SAP-Ms (superab-
sorbent polymer Microsphere particles) 2-3,5 sze-
resre duzzad a vér szérumban, mint a száraz gyári 
csomagolásban található. 

Embosphere MicrospheresTM (100–300-tól 
900-1200 µm-ig) TGMs (tris-acryl gelatin microsphe-
res). 

Embozene MicrospheresTM (40–120-tól 900-
1200 µm-ig). 

A CE indikációja:
·	nem operábilis esetekben palliatív szándékkal 
·	ha a beteg nem egyezik bele a műtétbe
·	preoperatívan (down staging)
·	recidív vagy reziduális tumor esetén sebészi 

műtét után
·	kombinációs kezelés részeként

A CE kontraindikációja:
·	a máj 70%-át meghaladó tumorméret
·	távoli metasztázisok
·	véna portae elzáródás
·	Child’C cirrhosis
·	>20%-nál nagyobb shunt
·	disszeminált extrahepatikus betegség megjele-

nés

Rádiófrekvenciás abláció. Számos berende-
zés kapható jelenleg, de alapelveiben a készülékek 
megegyeznek abban, hogy a tumorba helyezett 
elektróda 375–500 kHz közötti rádiófrekvenciás ára-
mot bocsát ki 50–-200 W energiával, melynek hatá-
sára ionmozgás indukálódik az elektróda körül, 
mely nagy hőképződést okoz. A technikával a daga-
nat területén a hőmérsékletet akár 100 fokra is fel 
lehet vinni. Májban 1993-ban Rossi alkalmazta elő-
ször (Rossi, JIR 1993). Többféle technika használatos, 
melyek közül a fontosabbak: a monopoláris techni-
ka, multiprobe technika, bipoláris technika. A terá-
pia lényege, hogy a hőmérséklet növelésével fehér-
je denaturációt, szövetelhalást idézzen elő.

A hőabláció előnyei. Ellentétben a cytostaticum-
mal szembeni gyógyszer rezisztenciával vagy a szö-
vettantól nagy fokban függő sugár rezisztenciával, 
hő rezisztencia nem létezik. Amennyiben a hőmér-
sékletet tartósan (néhány percig) 54 C° fölé visszük 
irreverzíbilis károsodással számolhatunk. 

A kezelés nem függ a sejt ciklustól. A DNS-t szin-
tetizáló sejtek ellenállóak a röntgensugárzással 
szemben, de érzékenyek hőre.

Onkoradiológiai intervenciók 
Az intervenciós onkoradiológia gyökerei az 1950-es 
évekre az első szelektív cytosztatikus kezelés idejére 
nyúlnak vissza (K.R. Aigner). Azóta az elmúlt évek 
technológiai fejlődése, valamint az intervenciós 
radiológusok tevékenysége alapvetően új módsze-
reket hozott a klinikai gyakorlatba. A regionális 
onkoterápiás módszerek elsősorban a hasűri szer-
vek daganatos megbetegedéseire irányulnak, de a 
kezelési kör folyamatosan bővül. A legtöbb tapasz-
talat a májdaganatok szelektív kezelésében áll ren-
delkezésre. 

Az intervenciós onkoradiológia módszerei

A szelektív katéteres tumorkezelési módszerek (és 
rövidítéseik): 
1. Katéteren keresztüli artériális embolizáció 

(Transcatheter Arterial Embolization = TAE)
2. Intraarterialis cytostaticus kezelés (Intraarterial 

Cytostatic Treatment = IACT)
3. Kemoembolizáció (Chemoembolisation = CE)
 lipiodol, Bead Block®, HepaSphere®, Embosphere®, 

Embozene®, gelatin sponge
4. Transartériális irradiációs terápia (Transarterial 

Irradiation Therapy = TAIR) I-131 izotóppal jelölt 
lipiodollal 

5. Szelektív intraartériális sugárterápia (90yttrium 
mikró gömbökkel) (Selective Intraarterial 
Radiation Therapy = SIRT)

Elsősorban kombinációkban használjuk, melyek 
közül a legjobb eredménnyel kecsegtető az: 
IACT+CE+RFA

Ablációs eljárások
Kémiai abláció:
1. Alkoholos tumorabláció (Percutan Ethanol 

Injection = PEI)
2. Ecetsavas tumorabláció (Acetic Acid Injection = 

AAI)

Hőablációk:
1. Rádiófrekvenciás abláció (Radiofrequency 

Ablation = RFA)
2. Mikrohullámú abláció (Microwave Ablation = 

MWA)
3. lézer abláció (Interstitial laser Therapy = IlT)
4. Fokuszált ultrahang abláció (High Focused 

Ultrasound ablation = HIFU)
5. Fagyasztás (Cryoablation = CA)

Napjainkban a jobb eredmények elérésére a 
fenti terápiák különböző kombinációit alkalmazzuk. 
A máj intervenciós onkoradiológiai kezelését kettős 
vérellátása teszi lehetővé, mivel a májon átfolyó vér-
mennyiség 70–80%-a a vena portaeból, 20–30%-a 
az arteria hepaticaból származik. A 2 cm-nél 
nagyobb májdaganatok vérellátásának 90%-a az 
arteria hepaticaból származik. A vena portae és az 
arteria hepatica a máj oxigén szükségletének 
50–50%-át biztosítja. A fenti anatómiai okok miatt 
az arteria hepatica elzárása a daganat oxigenizáció-
jának és tápellátásának 90%-át károsítja, míg a nor-
mális májparanchyma 30–35%-ban károsodik csak. 
Ez a kollaterális és portovenosus keringésnek 
köszönhető. A leggyakrabban kezelt májtumorok a 
májmetasztázisok, a hepatocellularis carcinoma 
(HCC), collangio carcinoma, carcinoid daganatok és 
az epehólyag-carcinoma. A legjobb eredményeket 
primér májrák esetén érhetjük el, azonban az élet-
tartam szempontjából a háttérbetegségként az 
esetek nagy százalékában megtalálható C és B 
hepatitis, valamint a májcirrhosis a korlátozó ténye-
ző. A kezelés sikerességét ezért nagyfokban a máj-
cirrhosis súlyossági állapota határozza meg, mely a 
Child-Pugh’s score-ral jellemezhető. A primér máj-
rákok esetén több módszert kombinálunk, mivel a 
HCC-k 25–50%-a multifokális és portalis, intrahepa-
ticus metastásisokat okoz (Ann Surg 1993;218:93, 
Hepato-Gastro 1998;45:1997). Előrehaladott Child’s 
C cirrhosis daganat nélkül is két éven belül halálhoz 
vezethet 50%-ban (Hepatology 1986;5:807). Ezért a 
legjobb eredményeket a Child’s A stádiumban 
érhetjük el. Mivel a rezekálhatósági arány alacsony, 
29–54% közötti, jelentős mennyiségű azon betegek 
száma, akiknél a regionális tumorterápia az egyet-
len eredménnyel kecsegtető terápiás módszer. 

Szelektív cytostaticus kezelés. A terápia elő-
nye, hogy direkt cytotoxikus gyógyszereket adunk 
be közvetlen a tumort tápláló érbe, így lokálisan 
nagy gyógyszer koncentrációt tudunk elérni a 
gyógyszer összmennyiségének jelentős csökkenté-
se mellett is. A kisebb összdózis miatt csökken a 
szisztémás toxikus hatás, ezért a betegek a kezelést 
jobban tolerálják. A terápia kombinálható egyéb 
szelektív módszerekkel is, mint pl. a chemoemboli-
satio. 

Chemoembolisatio. Miután Nakamura leírta a 
lipiodol szemcsék tumorban történő akkumuláció-
ját az érdeklődés középpontjába került, mint embo-
lisatiós módszer. A lipiodol ultrafluid (olajos kont-
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dött mikro buborékok mechanikailag károsítják a 
sejtstruktúrát. A módszer hátránya, hogy tiszta 
akusztikus ablakra van szükség az alkalmazásához, 
nagyon hosszú kezelési időt igényel, ez idő alatt 
nehéz a pontos fókuszálás, a hőképződés alacso-
nyabb, mint a rádiófrekvenciás abláció esetén. 

Cryoablatio. általában folyékony nitrogénnel 
történő szöveti fagyasztás, intraoperativen alkalma-
zott eljárás, általában felületes, kisméretű elváltozá-
sok kezelésére szolgál (Gilbert J., Rubinszky B. MRI 
1993;11:1155-1164). 

Transarterialis belső sugárterápia. I-131 
lipiodollal végzett chemoembolisatioval történő 
kezelés. átlagban 30mCi aktivitású béta sugárzó 
izotóp, mely 50Gy gócdózis leadására képes a cél-
területen. Egy ülésben végzett kezelés kombinálha-
tó intraarterialis chemoterápiával. Kontrollját Spect 
CT-vel végezhetjük, az izotópban lévő szennyező-
dés gamma sugárzását tudjuk detektálni a vizsgáló 
eljárással, mely pontosan mutatja az izotóp elhe-
lyezkedését. Amennyiben a tumoros gócra 
50Gy-nél nagyobb sugárdózis szolgáltatható ki, 
akkor az egy éves túlélési idő 67 % körüli, ha a góc-
dózis kisebb 50Gy-nél az egy éves túlélés már csak 
11%-ra tehető (y.Kajiya, H. Kobayashi CVIR 1993;16:3). 

Intrahepaticus kezelés Yttrium-90 mikro-
gömbökkel. Diffúz májmetastásisok esetén egy 
lehetséges alternatív eljárás amikor 5 ml 3GBq akti-
vitású 35 um átmérőjű béta sugárzó (0,93 MeV) mik-
rogömböket adunk szuper szelektíven a máj arteri-
ába. A mikrogömbök a daganatos erekben fenn-
akadva lokális irradiációs kezelést eredményeznek. 
A kezelés kombinálható chemoterápiával. A mikro-
gömbök beadását követően amennyiben a CEA 
érték 30%-nál nagyobb mértékű csökkenést mutat 
prognosztikailag jó túlélés várható. A kezelés sike-
ressége természetesen függ a tumorszövet kiterje-
désétől, a kiindulási CEA értéktől és a CEA változás 
mértékétől, a nyirokcsomó-metastasisok meglété-
től vagy hiányától, valamint a szelektív intraarterialis 
chemoterápiával történő kombinációtól. 

Mégis melyik terápiás módszer a legjobb?
Individuálisan az a terápia a legmegfelelőbb, amely 
a legnagyobb sikeraránnyal, a legkevesebb rizikóval 
és a legkevesebb költséggel jár. Ennek megfelelően 
még nem rendelkezünk ideális monoterápiával. A 
kombinált multimodalitásos kezelés tűnik a leg-

jobbnak, mivel mindig számolnunk kell a még nem 
látható mikrometastasisok jelenlétével. 
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A daganatok belső anoxiás része 2,5-3-szor 
nagyobb sugárdózist igényelne, mint a széli, gazda-
gon erezett terület, de hőre igen érzékeny. 

Nincs szisztémás toxikus hatása.
Kombinációs kezelés részeként blokkolja a repa-

rációs folyamatokat. 
Az ablációs módszerek közül az RF abláció ter-

jedt el széles körben és a legjobb eredményeket is 
ettől a technikától várhatjuk. Ennek oka, hogy az RF 
elektróda a képalkotó módszerekkel történő vezér-
léssel pontosan célba juttatható, a célterületen a hő 
gyorsan, kontrollálható módon fokozatosan növel-
hető, akár 100 fok fölé is vihető, a kezelési idő rövid, 
kevés szövődményt okoz és egyszerűen kivitelez-
hető. A betegek a kezelést jól tolerálják és ambuláns 
vagy „overnight” kezelésként is elvégezhető. A 
hatása egyenértékű a máj rezekcióval. Az RF-nél a 
gyorsan felfutó hőmérséklet azonnali hőfixálást 
(formalin hatáshoz hasonló) hoz létre, a hő deakti-
válja az enzimfehérjéket és ezzel megóvja a sejteket 
a degradálódástól, mint ami általában a cougulatios 
necrosisokban látható. Ezért a kezelést követően a 
tumor látható marad, de enzimaticus aktivitást nem 
mutat. Ez fontos a későbbi kontroll vizsgálatok 
megítélése szempontjából. Az RF abláció jól kombi-
nálható az irradiációs kezeléssel, chemoembolisati-
óval, szelektív cytostaticus kezeléssel.

HCC-ben eseteinkben szisztémás chemoterápiá-
val FAM sémával 6 hónapos, szelektív cytostaticus 
kezelés plusz chemoembolisatio kombinációjával 
11 hónapos, rezekció vagy RFA kombinációja sze-
lektív cytostaticus kezeléssel és chemoembolisatió-
val 76 hónapos átlagos túlélést eredményezett. Az 
eredményeink alapján a kombinációs kezelésektől 
jobb túlélést várhatunk. 

Az RF abláció alkalmazható: 
·	Intraoperativ beavatkozásként (kombinációban: 

májrezekció és a mélyebben fekvő nem rezekál-
ható daganat intraoperativ RF ablációja).

·	Laparoscopos beavatkozásként (főként, ha a felszí-
nen elhelyezkedő tumor nekifekszik, nekitapad a 
gyomornak, colonnak vagy duodenumnak).

·	Percután képalkotó vezérelt beavatkozásként (kis 
megterhelése miatt a leggyakrabban alkalma-
zott eljárás).

A modern képalkotó módszerek segítségével 
lehetőségünk van arra, hogy mágneses navigációt 
alkalmazzunk a punkció kivitelezéséhez és a real 
time ultrahangkép CT képpel történő fuziójával 

pontosan megítélhessük a kezelt terület nagyságát 
az eredeti tumor mérethez képest. 

RFA indikációs területei: máj, vese, tüdő, csont, 
emlő, lágyrész daganatok kezelésére, amennyiben a 
tumor méret 5 cm-nél kisebb legalább 1 cm-es biz-
tonsági zóna választja el az életfontos szövethatá-
roktól, és a kezelendő gócok száma kevesebb, mint 
4. A kezelés kontraindikációját képezheti a pacema-
ker-beültetés utáni állapot, rossz véralvadás, nagy 
mennyiségű ascites, miliaris vagy diffúz daganat-
szórás, sokszervi érintettség.

Alkoholos tumorabláció. A kezelés lényege, 
hogy 96%-os alkoholt direkt módon a daganatba 
fecskendezve, majd heti 2-3 alkalommal 6-12 ülés-
ben végezve a tumor pusztulását a fehérjék a kal-
gulációs nekrozisát, fehérjedenaturációt érjünk el. 
Eredményként szövetelhalás és reaktív fibrosis vár-
ható. A módszer elsősorban májcirroticus betegek-
ben a kis, 3 cm-nél kisebb hepatocellularis carcinó-
mák kezelésére alkalmas. A terápiás hatás chemo-
embolosatióval történő kombináció esetén lénye-
gesen javítható, 3 éves túlélés 85%-ra emelhető 
(Tanaka Radiology 1992;185:2). A súlyos szövődmé-
nyek aránya 1:1000-hez, komplikációként alkohol 
intoxikáció, vérzés, vénás vagy artériás thrombosis, 
tályogképződés fordulhat elő. A láz, helyi fájdalom, 
vasovagalis reakció és hypotensio gyakori részjelen-
ség. Kis HCC-k esetén 2-től 78 hónapos után követés 
során 6%-os lokális tumorkiújulás volt látható, 
miközben 52%-ban jelent meg új tumor más lokali-
zációban (C.Bartolozzi European Radiology 
1996;6:5). 

Intersticiális lézerterápia. 1983-ban írták le 
1064 nm Nd: yAG lézert használtak, műanyag borí-
tású optikai szálat tartalmazó tűvel. A módszer 
ugyancsak hőablációval koagulációs necrosist idéz 
elő, de a kisteljesítménye miatt hosszú kezelési időt 
igényel és csak kisméretű daganatok esetén alkal-
mazható.

Fokuszált ultrahang abláció (HIFU). Nagy 
frekvenciás ultrahang hullámokat fókuszálnak a cél-
területre, így a maximum ultrahang energia a cél-
területen, azaz a tumorban épül fel, miközben a 
szomszédos szövetekben az energiaszint alacsony 
marad. Máj, emlő és prostata daganatokban hasz-
nálják, kontrollálásban MR-vizsgálat alkalmas. A 
módszer ugyancsak hő okozta koagulációs necro-
sishoz vezet és a felforrósodott vízterekben képző-
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A gyermekradiológiai diagnosztika 
általános elvei 
A gyermekradiológia az általános képalkotó diag-
nosztika speciális ága, mely a gyermekbetegségek 
kórismézésével foglalkozik. A gyermekradiológiával 
foglalkozó orvosoknak, asszisztenseknek ismernie 
kell az újszülött-, csecsemő-, gyermekkor élettani 
sajátosságait, a szövetek fokozott sugárérzékenysé-
gét, az ionizáló sugárzás okozta károsító hatásokat. 
A vizsgálóeljárásokat úgy kell megválasztani, hogy 
azok lehetőleg ne ionizáló sugárforrások legyenek 
(ideális pl. az ultrahang); illetve ügyelni kell a külön-
böző sugárvédelmi eszközök (ólomkötény, kisebb 
ólom takarások, gonádvédő eszközök) megfelelő 
alkalmazására, melyekkel a testet ért sugárzás mér-
téke csökkenthető (E1. ábra). Törekedni kell ezenkí-
vül arra, hogy a sugárforrást tudatosan a lehető leg-
kevesebb ideig, a legszűkebb blendenyílással 
működtessük pl. a röntgen átvilágításkor (mellkas, 
irrigoskopia, cystográfia stb.), illetve felvételek készí-
tésénél szintén szűkített blendenyílással a lehető 
legkisebb sugárdózist (MAS érték) válasszuk. 

A sugárvédelem még inkább fontos a CT vizsgá-
latoknál, amire a gyártó cégek egyre nagyobb 
figyelmet fordítanak. Az újabb sokszeletes készülé-
kek már úgynevezett gyermekprogramokat tartal-
maznak, melyekkel lényegesen alacsonyabb sugár-
terhelés érhető el. 2002-től egy angol betűszó: 
ALARA (As Low As Reasonable Achievement) – 
magyar fordításban a legkisebb sugárérték, amivel 
még jó minőségű vizsgálat végezhető – utal erre, 
ami még tovább javítható a gépi paraméterek beál-
lításával.

Az ionizációs sugár „veszélyeire”egy matematikai 
valószínűség számítás utal, mely szerint a fiatal (cse-
csemő, gyermekkorban) végzett CT és nagy sugár-
terheléssel járó egyéb vizsgálatok pl. DSA növelik 
egy esetleges később kifejlődő daganatos beteg-
ség (rák) kockázatát. Ezt még egyelőre nem bizo-
nyították, de a feltételezés az atom katasztrófák 

tapasztalatai alapján logikusnak tűnik. A leírtak alap-
ján született meg az „Image Gently” – óvatos (kímé-
letes) diagnosztika, melynek lényege, hogy a gyer-
mekkori vizsgálatok lehetőleg ne ionizáló sugárfor-
rással készüljenek, ha viszont ezekre sor kerül, minél 
kisebb sugárterhelés érje a pácienseket, s a kocká-
zatokról minden esetben felvilágosítást kell adni a 
szülőknek.

A sugárvédelem mellett csecsemők, kisdedek 
vizsgálatánál fontos a betegek rögzítése különböző 
segédeszközök segítségével (Babyx teknő, felfüg-
gesztő, rögzítő szerkezetek) (12.1. ábra). A pontos, 
rögzített beállítással csökkenthetők a gyermekek 
mozgása miatt megismételt vizsgálatok száma. 
Szükség esetén, amikor a vizsgálat hosszabb ideig 
tart pl. CT, MRI vizsgálatoknál enyhe gyógyszeres 
nyugtatást illetve aneszteziológus segítségével 
altatást kell alkalmaznunk (E2. ábra).

Az újszülöttek, csecsemők vizsgálatára a rönt-
gen osztályokon megfelelő körülményeket kell biz-
tosítani (vetkőztetésre alkalmas asztal, inkubátor 
csatlakozó, oxigén stb.), illetve nagyobb gyermekek 
félelmének oldására játékok (játszó helyiség) alkal-
mazása hasznos lehet (E3 .ábra).

Általános profilú képalkotó diagnosztikai osztá-
lyokon, ahol gyermekek vizsgálatát is végzik, célsze-
rű a rendelési időn belül a gyermekek számára 
olyan időpontot kijelölni, amikor azok elkülönített 
vizsgálatára sor kerülhet.

A gyermekek vizsgálata mind az orvosok, mind 
az asszisztensek részéről empátiát, türelmet igényel, 
ami nemcsak a vizsgálati kockázatot (ismétlések), 
hanem a kis betegek kellemetlen élményét is csök-
kenti.

A gyermekradiológiával foglalkozó szakembe-
reknek a vizsgálat értékeléséhez olyan szakmai jár-
tassággal kell rendelkezni, ami magába foglalja a 
normális, a gyermek életkorához kötött elváltozá-
sok ismeretét, illetve a felnőtt korra már nem jel-
lemző vagy nagyon ritkán előforduló kóros elválto-
zások felismerését.

12.  Pediátriai képalkotó diagnosztika 
LoMBAy BéLA
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a normális organizációt és a myelinizációs folyama-
tot. Az így keletkező fejlődési rendellenességek 
általában komplexek, több szervet, szervrendszert 
érintenek, pl. a Down-syndromában (mongoloid 
idiotia), vagy egyéb kromoszóma vagy génállo-
mányt érintő betegségnél láthatók.

Egyéb, az egyes fejlődési időszakokba szo-
rosan nem sorolható fejlődési rendellenessé-
gek. A corpus callosum a hetedik gestációs héten 
fejlődik ki. Fejlődési zavar esetén a corpus callosum 
teljes, vagy részleges hiánya alakulhat ki, mely 
egyéb más fejlődési rendellenességgel is társulhat 
(12.3. ábra).

Kisagyi fejlődési rendellenességek súlyosabb 
vagy enyhébb formában jelentkezhetnek. A Dandy–
Walker malformáció a IV. agykamra cystikus tágula-
tával, a hátsó skála kiszélesedésével és a kisagy 
hypoplasiájával jellemezhető. Ezekhez társul még a 
tentorium elemeltsége és az agyi vénás sinusok 
rendellenes lefutása (elemeltsége) (E9. ábra).

A kisagyi hypoplasia lehet féloldali, vagy mind-
két oldali illetve a vermist is érintheti. A cysterna 
magna ilyenkor tágult (E10. ábra).

Arachnoidealis cysta az arachnoidealis memb-
rán rétegeiből kialakuló vékony falú cystikus képlet, 
mely általában nem kommunikál sem a kamrarend-
szerrel, sem a szubarachnoideális térrel. Gyakoriak a 
hátsó skálában, vagy a középvonal mentén helyez-
kednek el, nem ritkán más fejlődési rendellenesség-
gel társulnak (12.4. ábra).

Phakomatozisok (neurocután syndromák). 
Phakomatozis alatt egy genetikailag determinált 
betegséget értünk, melyben a bőr és az idegrend-
szer elváltozásai együtt jelennek meg. Az elváltozá-
sok lencse (folt) alakjáról (görögül phakos) szárma-
zik az elnevezés. Az idetartozó kórképek több for-
mában jelentkezhetnek.

Neurofibromatózis I.-ben (Recklinghausen kór) a 
bőrön jellegzetes kávéfoltok (neurofibromák), az 
agyi törzsdúcokban gócok vagy a nervus optikus 
glioma látható (E11. ábra). 

Neurofibromatózis II.-nál egy vagy kétoldali ner-
vus acusticus tumor (Schwannoma) található. 

Sclerosis tuberosa dominánsan öröklődő beteg-
ség, az agyban számos kis benignus hamartoma 
található subependymalisan, melyek elmeszesed-
hetnek (E12. ábra).

A Sturge–Weber-syndroma tágabb értelemben 
sorolható ebbe a csoportba. Jellegzetes nagy, pil-
langóalakú nevusok (éranyajegyek) láthatók az 

arcon, az agyban pedig hemangiomák, vénás 
éranomáliák, cavernomák lehetnek (E13. ábra).

A központi idegrendszer hypoxiás – 
vérzéses kórképei 

Újszülöttkori kórképek. Hypoxiás – ischemiás 
encephalopathia (HIE) néven foglalhatók össze 
azok a kórképek, melyek oxigénhiány következté-
ben alakulnak ki úgy, hogy a vér oxigén tartalma 
lecsökken (hypoxia) és így romlik a szöveti perfusio 
(ischemia). A hypoxia létrejöhet a méhen belüli 
életben, a születéskor és postnatalisan is. Minél fia-
talabb, éretlenebb a magzat (újszülött) annál súlyo-
sabb elváltozásokra, következményekre lehet szá-
mítani. Ezek a betegségek tehát az esetek nagyobb 
részében koraszülötteknél fordul elő, az érett újszü-
lötteknél a gyakoriság jelentősen csökken.

Pathológiailag elkülöníthető hypoxiás–ischemi-
ás lesio: amikor a kamra-közeli artériákban (határzó-
na) kis infarctusok keletkeznek, amelyek a fehér 
állomány nekrózisához (elhalásához): periventricu-
laris leukomalaciához vezetnek (PVLM). Ezeken a 
területeken gliaszövettel elválasztott kisebb-na-
gyobb cystikus területek lehetnek, melyeket multi-
cystás encephalomalatiának hívunk (E14. ábra).

A súlyos hypoxia következtében újszülötteknél 
gyakran lép föl kamra-környéki vagy kamrai vérzés 
is. A vérzés súlyossága, kiterjedése szerint négy stá-
diumra osztható:

I. subependymalis;(az ependyma alatti kis vér-
zés)

II. kamrába törő, de annak űrterét 50%-nál kisebb 
mértékben kitöltő vérzés;

III. 50%-nál nagyobb mértékű vérzés;
IV. nagy kiterjedésű kamrai és parenchymás vér-

zés (12.5. ábra)
A vérzések általában nem múlnak el nyomtala-

nul. A parenchymában a vérzés helyének megfele-
lően porencephalias cysta (liquor tartalmú üreg) 
alakul ki, vagy a kamrai vérzések után különböző 
mértékű hydrocephalus keletkezhet (E15. ábra).

Stroke gyermekkorban. A központi idegrend-
szer egy részének hirtelen fellépő vérellátási zava-
rát, mely neurológiai góctünetekkel, bénulással 
jelentkezik stroke-nak (szélütésnek) nevezzük. A 
tünetek 24 órán túl is fönnállnak, szerencsés eset-
ben maradványtünetek nélkül gyógyulnak, máskor 
az enyhébb – súlyosabb bénulások sokáig (végleg) 
megmaradnak. 

Fej – nyak – gerinc tájék 
diagnosztikája 

Az agy fejlődési rendellenességei 

A központi idegrendszer fejlődési rendellenességei 
jelentős szerepet játszanak a méhen belüli életben 
illetve az újszülött – csecsemőkorban bekövetkező 
halálozásban. A súlyos fejlődési anomáliák egy 
része az élettel összeegyezhetetlen, így vagy a 
magzati életben vetéléshez, vagy röviddel a szüle-
tés után halálhoz vezetnek. Az anomáliák másik 
része az élettel összeegyeztethető, akár tünetmen-
tes is lehet, máskor súlyosabb szellemi visszamara-
dást eredményez. 

A fejlődési rendellenességek sok szempont sze-
rint osztályozhatók, a leginkább elfogadott felosz-
tás az idegrendszer fejlődésének egyes szakaszai-
ban végbemenő anatómiai változások és érési 
folyamatok alapján történik. E szerint a méhen belü-
li élet:

I. 3-4 hetében a velőcső záródásának idején 
(dorsalis indukció) történő ártalom esetén súlyo-
sabb (anencephalia, cephalocele) vagy enyhébb 
(diastematomyelia, tethered cord, dermoid cysták) 
fejlődési rendellenességek jönnek létre.

II. a ventrális indukció idején, (5-12 hét) amikor az 
előagy, kamrák, és a corpus callosum fejlődnek, 
ezek különböző anomáliái keletkezhetnek.

III. a neuron és gliasejt proliferáció idején (12-16 
hét) microcephalia, vagy megalencepháliával talál-
kozhatunk.

IV. a migratio (sejt vándorlás) idején (12-20 hét) 
lissencephalia illetve különböző heterotopiák jöhet-
nek létre.

A finom agyi struktúrák kialakulása idején:
V. az un. organizatiós időszakban (iu. 24. hét – 

postnatalis időszak) és
VI. myelinizatio idején (iu. 24. hét – postnatalis 

időszak – a fehérállomány myelinisatiója 90 %-ban 
a két éves kor végére lezajlik) ritka, szellemi vissza-
maradással járó kórképekkel (szindrómák) találkoz-
hatunk.

Dorsalis indukció zavarai. Anencephalia a 
koponya, (agy) részben vagy egészben hiányzik, 
melynek következtében az intrauterin életben veté-
lés jön létre, vagy a méhenbelül felismert anencep-
halia művi beavatkozást, terhesség megszakítást 
tesz szükségessé. Encephalocele, meningocele 
viszonylag gyakrabban előfordul, ilyenkor a kopo-

nyacsontok defektusain keresztül az agy állománya 
a külvilág felé hernializálódik (E4. ábra). A hátsó 
koponyagödör fejlődési rendellenességeihez tarto-
zik a Chiari I. malformáció, amikor a kisagyi tonsillák 
a foramen magnum alatt helyezkednek el (E5. ábra), 
Chiari II. malformáció, amikor az előzőhöz még 
myelomeningocele is társul.

Ventrális indukció zavarai. A holoprosencep-
halia közös kamrát jelent, amikor a fejlődés során a 
két agyi félteke nem válik szét és egészben vagy 
részben együtt marad. Súlyossága szerint elkülönít-
hető alobáris forma (teljesen osztatlan kamra); semi-
lobaris forma: a frontális részen nem, az occipitalis 
részen az elkülönülés megtörténik, lobáris formánál 
csak a septum pellucidum hiányzik (E6. ábra).

A sejtproliferáció zavarai. A sejtproliferáció 
idején létrejött károsodás eredményeként leggyak-
rabban microcephalia jön létre, ilyenkor a koponya 
boltozati csontok átmérői a normálistól kisebbek, a 
kamrák azonban tágultak is lehetnek, nem ritka a 
kifejezett hydrocephalus. 

A macrocephalia az előzővel ellentétben az átla-
gostól nagyobb koponyát jelent, (mely lehet nor-
mál variáns is) s a háttérben hydrocephalus állhat. A 
kamrák tágulata létrejöhet a liquor túlzott termelé-
se következtében (daganatok, gyulladás), felszívó-
dási zavar miatt (agynyomás fokozódás, gyulladás) 
vagy a liquor keringés útjában lévő áramlást akadá-
lyozó szűkület, elzáródás (fejlődési rendellenesség, 
daganat, gyulladás) okozhat enyhébb vagy súlyo-
sabb kamratágulatot. A felsorolt okok egymással 
kombinálódhatnak is (12.2. ábra).

Migrációs zavarok. A neuronok migrációja 
(vándorlása) a többrétegű agykéreg kialakulásának 
egyik legfontosabb folyamata. Ennek zavara esetén 
alakulhat ki a lissencephalia (agyria – pachygyria), 
mely sima, lágy agyfelszínt jelent a rétegződés 
zavarával (E7. ábra). Enyhébb migrációs hibák ese-
tén un. szürkeállomány heterotópiák jöhetnek létre, 
mely azt jelenti, hogy egyes neuron csoportok a 
cortexig nem jutnak el, hanem pl. subependymáli-
san kis szigetek formájában telepednek meg. Ha a 
folyamat nagyobb sejttömeget érint, azok laminári-
san, rétegszerűen a fehérállománytól jól elválasztva 
un. kettős corticálist alkothatnak (E8. ábra).

Organizációs és myelinizációs zavarok. 
Genetikai tényezők, anyagcsere rendellenességek 
és számos ma még ismeretlen folyamat zavarhatja 
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miatt relatíve gyakrabban fordulnak elő. A fertőzés 
általában hematogén úton történik, leginkább az 
orr-garatűrből kerülnek a kórokozók a meninxekre, 
ahol meningitist (agyhártyagyulladást) okoznak. A 
meningitis főként bakteriális eredetű (meningococ-
cus, streptococcus) gyulladás, mely igen súlyos 
következményekkel (agykárosodás, tályogképző-
dés) járhat. TBC bacillus és vírus ritkábban okoz 
meningitist (E23 a. ábra).

Az encephalitisek kórokozói általában vírusok, 
melyek az idegsejtek direkt károsítása, vagy ideg-
rendszeri autoimmun folyamatok beindítása révén 
okoznak súlyos neurológiai tünetekkel járó beteg-
séget. Az agyállomány károsodása miatt nemritkán 
súlyos szellemi visszamaradás is felléphet. A vírusok 
közül a herpes, arbo- és enterovírusok okoznak leg-
gyakrabban idegrendszeri gyulladást (E23 b.ábra).

A méhen belüli életben főként protozonok 
(toxoplasma) illetve vírusok (cytomegália, rubeola) 
a placentán átjutva okozhatnak fertőzést a magzat-
ban, melynek következtében agyi fejlődési rendel-
lenesség, vagy jellegzetes intracraniális meszesedés 
léphet föl (E24. ábra).

Ha a gyulladásos folyamat az agyburkot és az 
agyállományt is érinti, meningoencephalitisről 
beszélünk, melynek hátterében nemritkán a kul-
lancs csípésével közvetített arbovírus fertőzés áll.

A gennyes meningitisek, meningoencephaliti-
sek szövődményeként agytályog vagy következmé-
nyes hydrocephalus alakulhat ki.

Agytályog kialakulhat direkt fertőzéses úton, pl. 
gennyes otitist vagy sinusitist, traumás fertőzést 
követően, de létrejöhet hematogén úton, sepsis, 
szívfejlődési rendellenességek, gennyes tüdőgyul-
ladások szövődményeként is (12.7.ábra)

Agydaganatok gyermekkorban 

A malignus betegségek közül az agydaganatok 
gyakoriak gyermekkorban, gyakoriságban a leuké-
mia után következnek. Többféle felosztás létezik, 
legegyszerűbben elhelyezkedésük szerint osztá-
lyozhatjuk ezeket: infratentoriális illetve supratento-
riális daganatokra.

Az infratentoriális daganatok közül az esetek 
csaknem negyedét kitevő medulloblastoma a 
hátsó skála középvonalában növekedik, s gyakran 

diszlokálja a IV. agykamrát vagy annak űrterébe 
törve hydrocephalust okoz. A daganat a liquortér 
mentén nem ritkán okoz gerincvelői vagy leptome-
ningeális metastasist. Kombinált műtéti kemotherá-
piás és irradiációs kezelés után is számítani lehet 
kiújulásra (E25. ábra).

Az astrocytoma hasonló gyakoriságú, jobb indu-
latú daganat. A kisagyban a középvonal közeléből 
indul ki és típusos esetben egy szolid daganatos 
részt és egy cystikus komponenst tartalmaz. A 
daganat lassan növekszik, és lényegesen jobb prog-
nózisra számíthatunk, mint a medulloblastoma ese-
tén (12.8.ábra).

Az ependymoma lényegesen ritkább daganat, 
nemritkán a IV. agykamrából kiindulva terjed az 
agytörzs felé Prognózisát tekintve az előző két 
daganat között helyezkedik el, kiújulása nem ritka.

Az agytörzsi gliomák viszonylag ritkák, infiltratí-
ve növekednek, nagyon malignusak, lokalizációjuk-
ból következően általában inoperábilisak (E26. 
ábra).

Supratentorialis daganatok. Az agydagana-
tok supratentorialis elhelyezkedése viszonylag rit-
kább gyermekkorban. Ezek közül leggyakoribbak a 
sella környéki daganatok.

A craniopharingeoma embrionalis eredetű, szö-
vettanilag jóindulatú daganat, prognózisát azon-
ban elhelyezkedése, kiterjedése határozza meg. 
Megkülönböztethető: intrasellaris, suprasellaris, 
pre- és retrosellaris forma. A daganat jellegzetes 
meszesedése miatt gyakran már natív röntgenfel-
vételen is látható (E27. ábra).

Az astrocytoma supratentoriális elhelyezkedése 
sem ritka, valamelyik hemispheriumban, illetve a 
thalamusban helyezkedhet el.

A plexus papilloma a csecsemő – kisdedkorban 
a leggyakoribb, kiindulhat az oldalkamrákból, de a 
III. és IV. agykamrában is előfordulhat. Elhelyez-
kedéséből következően hydrocephalust okoz.

Az optikus gliomát a nervus opticusból kiinduló 
többnyire rosszindulatú daganatot a neurofibroma-
tosis I. típusának részjelenségeként említhetjük, 
mely a chiasma opticus felé terjedve teljes vakságot 
okozhat (lásd E11. ábra).

Agyi metastasist adó daganatok közül a veseere-
detű Wilms tumor illetve a mellékvese eredetű 
neuroblastoma említhető elsősorban. A systémás 
malignus betegségek közül mind leukémiában, 
mind lymphoma esetén számítani lehet agyi lepto-
meningeális infiltrációra.

A felnőttkorban jelentkező stroke-tól eltérően a 
gyermekeknél más etiológiai tényezőkkel kell szá-
molnunk.

Pathológiailag elkülöníthető ischemiás és vérzé-
ses stroke. Az ischemiás eredetű kórkép létrejöhet 
extracraniális okból pl. szív fejlődési rendellenes-
ségnél vagy endocarditisnél, amikor egy kamra-fali 
thrombus leszakad és embolizatio útján okoz vala-
melyik agyi érben elzáródást, következményes 
infarctust. Intracraniális okról akkor beszélünk, ami-
kor az agyi erekben keletkezik thrombozis és elzáró-
dás. Ezek hátterében anatómiai (fejlődési) rendelle-
nességek állnak leggyakrabban. Ilyen jellegzetes 
kórkép a Moyamoya betegség (japán szó – füstöt 
jelent), melynek lényege az agyi ereken meglévő 
szűkült szakasz elzáródása és a kollaterális kis erek 
láthatóan feltágulva „füst”-szerűen telődnek (DSA 
vizsgálatnál) (E16. ábra). Fibromuscularis dysplasia-
nál az agyi ereken többszörös kis „gyöngyfüzér”–
szerű kiboltosulás látható (szűkebb szakasz, illetve 
kiboltosult kis érfal). Az agyi ereken kívül ilyen elvál-
tozás a vese erein is előfordul.

Vasculitisek: az érfal gyulladásos jellegű elválto-
zásai okoznak thrombozist. Ezek létrejöhetnek bak-
teriális – víruseredetű gyulladások után, de fellép-
hetnek autoimmun betegségek esetén is. Egyéb 
okok: hematológiai betegségek (alvadási zavarok), 
érmalformációk, metabolikus betegségek stb. (E17. 
ábra).

Vérzéses eredetű stroke leggyakrabban trauma 
következtében jön létre (l. idegrendszeri sérülések), 
de un. spontán vérzések is előfordulnak. Ezek hát-
terében arteriovenozus malformációk, aneurysmák 
(E18. ábra) vagy vérzéssel járó betegségek pl. 
hemophilia állhatnak. Az esetek mintegy 30%-ában 
a spontán vérzések oka nem mutatható ki, ezeket 
ismeretlen eredetű, spontán vérzéseknek nevezzük.

A központi idegrendszer sérüléseinek gyer-
mekkori jellegzetességei. A koponyasérülések 
gyermekkorban igen gyakoriak, szerencsére azon-
ban ezek döntő többsége egyszerű lágyrészsérülés, 
különösebb következmény nélkül. A súlyosabb 
sérülések: csonttörés, intracraniális vérzés általában 
közlekedési balesetek, magasból esés, direkt nagy 
erejű erőbehatások következtében keletkezhetnek.

A csonttöréseknél megkülönböztetünk egysze-
rű lineáris (vonalszerű), diasztatikus (a törtvégek 
egymástól szétválnak) és impressziós (az agyállo-
mány felé haladó törtdarab) töréseket (12.6. ábra). A 
törések nem járnak mindig intracraniális vérzéssel 
és a vérzéseknél sem találunk mindig csonttörést.

A vérzések formái hasonlóan a felnőttekéhez, a 
következők: subduralis vérzés: a dura és arachnoi-
dea közötti érsérülésből (híd vénák) eredő vérzés 
(E19. ábra); epidurális vérzés: a koponyacsont és a 
külső dura lemez közötti vérzés az epidurális arteri-
ák sérülése miatt (E20. ábra). Subarachnoidealis vér-
zés: a pia mater ereinek sérüléseiből adódó, főként 
basalisan a tentorium résekben és basalis cyster-
nákban látható vérzés; contusios állományvérzés, 
mely a parenchymában jön létre, s ha kamraközel-
ben vannak, a kamrába is betörhetnek; intraventri-
cularis vérzés a subependymalis erek sérülése 
következtében (E21. ábra).

Bántalmazott gyermek szindróma (Battered 
child). A kórkép a gyermek szülei vagy gondozói 
által szándékosan okozott ártalmakat foglalja magá-
ba, melyek jelentős része idegrendszeri sérülés. Az 
esetek egy része felderíthetetlen marad, mivel a 
bántalmazók a gyermeken keletkezett és láthatóvá 
váló sérülések eredetét mással magyarázzák, tettü-
ket titkolják, máskor külsérelmi nyom nem vagy alig 
látható.

Az ismertté váló heveny esetekben az intracra-
niális sérülés durva, nagy erejű bántalmazás követ-
keztében alakul ki, s különböző vérzéses formákban 
jelentkezik (l. intracranialis vérzések). Kisebb erejű, 
hosszabb ideig fennálló bántalmazásnál inkább 
krónikus, fokozatosan kialakuló idegrendszeri tüne-
tekkel találkozunk: pl. „rejtett” törések, chronikus 
subdurális hematoma (2-3 héten keresztül fennálló, 
keskeny subdurális vérzés), mely a vérömleny átala-
kulása következtében hypodensitással ábrázolódik 
a CT vizsgálatnál (E22. ábra). 

Bántalmazás gyanúja esetén kiterjedt diagnosz-
tikai vizsgálatokat kell végezni nemcsak a külsérelmi 
nyomot mutató régióban (végtagok), hanem a 
belső szervek is áttekintendők (has, mellkas). 
Leggyakoribb várható sérülések: subperiostealis 
csonttörések, vese-, lépsérülés, duodenális hemato-
ma és a fentebb leírt idegrendszeri elváltozások.

A központi idegrendszer jellegzetes 
gyulladásos betegségei 
gyermekkorban 

A gyermekkori idegrendszeri gyulladásos betegsé-
gek viszonylag ritkák, az újszülött – fiatal csecsemő-
korban azonban az immunrendszer éretlensége 



Pediátriai képalkotó diagnosztika    543542    Pediátriai képalkotó diagnosztika

A mellékpajzsmirigy daganatos elváltozása pl. 
adenoma nagyon ritka, felismerése az ultrahang 
vizsgálaton kívül MR vizsgálat is szükséges lehet.

A gerinc a nyaki szakasztól a 
farokcsontig 

Fejlődési rendellenességek
A csigolyák fejlődési rendellenességei. A csigolyatestek 
csontmagjainak fejlődési zavarai miatt különböző 
alaki elváltozások, záródási rendellenességek jöhet-
nek létre: pl. „pillangó” alakú csigolya, félcsigolyák 
(dorsalisan vagy ventralisan); a porckorongok és csi-
golyatestek szétválása nem történik meg, így un. 
blokkcsigolyák alakulhatnak ki (E30. ábra). 

A csigolyaív záródásának hiányát, ha nem társul 
gerinccsatorna fejlődési rendellenességgel spina 
bifida occultának nevezzük; spina bifida veráról 
akkor beszélünk, ha a liquortér és a meninxek a 
hasadékon keresztül kiboltosulnak, így meningoce-
le vagy meningomyelocele jön létre.

A lumbalis csigolyák íveinek hasadéka többnyire 
az isthmuson fordul elő és spondylolysisnek nevez-
zük, mely terhelés (trauma) hatására szétnyílhat, s a 
felső csigolya az alatta lévőn előrecsúszik, ez az un. 
spondylolisthesis.

Fejlődési rendellenesség a gerinc minden szaka-
szán előfordulhat. A craniocervicalis átmenetnél 
atlanto-occipitalis fusio, a hypoplasias dens követ-
keztében atlantoaxialis instabilitás jöhet létre (pl. 
mucopolysaccharidozisnál).

A nyaki gerincen a nyak megrövidülését és moz-
gási zavarát okozó blokkcsigolyák (záródási hibák-
kal) képezik a Klippel–Feil-syndromát.

A csigolyák fejlődési rendellenességeit gyakran 
kísérik a gerincvelőt és a liquorteret érintő fejlődési 
zavarok is. Ezeket összefoglalóan canalisatios és ret-
rogressív differenciálódási zavaroknak nevezzük.

Gyakoribb a „tethered cord” (kipányvázott, 
lehorganyzott, lerögzített gerincvelő), ilyenkor a 
gerincvelő feszülése azért következik be, mert 
annak túl mélyen végződő caudális vége valami-
lyen nem mobilis képlethez, pl. csigolyához, durá-
hoz, bőrhöz vagy daganathoz tapad (újszülöttnél a 
conus az L. III. csigolya magasságában van, amely a 
fejlődés, növekedés során L. I. csigolyáig „ascen-
dál”). Kialakulásának gyakoribb okai: meningocele, 
zsírdaganatok, műtétek, és az ún. caudalis regressi-
os syndromák: sacralis vagy lumbosacralis agenesi-
ak (E31. ábra).

A csigolyák különböző kóros elváltozásai főként 
a thoracalis és lumbalis szakaszon anyagcsere 
betegségnél, a csontrendszer egészét érintő dysp-
lasiáknál is gyakran előfordulnak, így ezeket a csont-
rendszer tárgyalásakor is említjük.

A gerincvelő fejlődési rendellenességei. Diasto-
myelia: a hasadt két gerincvelőfelet csontos vagy 
kötőszövetes septum választja el. A rendellenesség 
általában csak néhány segmentet érint, fölötte és 
alatta a velő normális.

Syringomyelia: a canalis centrálisnak megfelelő-
en üregképződés van. A primer fejlődési zavar mel-
lett másodlagosan is keletkezhet trauma vagy 
tumor következtében. A diagnosztikában a konven-
cionális röntgen mellett (csontok megítélése) cse-
csemő-kisdedkorban az UH vizsgálatnak, később az 
MRI-nek van döntő jelentősége, utóbbival a liquor 
és myelon elváltozásai jól vizsgálhatók.

A gerinc íveltségének zavara. A scoliosis a gyer-
mekkor leggyakoribb gerinc elváltozása, mely létre-
jöhet fejlődési rendellenesség következtében (csi-
golya anomália, myelodysplasia), jelentős részben 
azonban ismeretlen eredetű (idiopathias scoliosis) 
(E32. ábra). Az életkor szerint több típust különböz-
tetünk meg: infantilis (0-3 év), juvenilis (4-9 év) és 
adolescens (10 év fölött) típus. Az elhajlás mértéké-
nek megítélésére a Cobb által javasolt szögmérést 
használják a röntgenfelvétel alapján, mely szerint 
hét csoport állítható föl: I. 20° alatt; II. 30°-ig; III. 50°-
ig; IV. 75°-ig; V. 100°-ig; VI. 125°-ig; VII. 125° fölött. A 
scoliosist nem ritkán rotatio is kíséri, ezt torsiós sco-
liosisnak nevezzük.

Daganatos betegségek
Extraduralis daganatok. A csigolyák daganatai lehet-
nek jóindulatúak: osteoid osteoma, osteoblastoma, 
osteochondroma, hemangioma, aneurysmas 
csontcysta, osteoclastoma, eosinophyl granuloma. 
Rosszindulatúak: osteosarcoma, chondrosarcoma, 
illetve távoli szervi daganatokból származó metas-
tasisok.

Paraspinalis daganatok: neuroblastoma, gangli-
oneurinoma, ganglioneuroblastoma.

Intraduralis daganatok
Extramedullarisan, subarachnoidealisan általá-

ban metastasisokkal találkozunk pl.: medulloblasto-
ma, primitív neuroectodermalis tumorok (PNET) és 
acut lymphoblastos leukémia esetén.

Intramedullaris daganatok közül leggyakoribb 
az astrocytoma, ependymoma, hemangioblastoma 

A melléküregek és a sziklacsont 
betegségei 
Ethmoiditis, sinusitis. Az ethmoidealis sejtek és a 
sinus maxillarisok fejlődése újszülöttkorban kezdő-
dik. Az ethmoidealis sejtek gyulladása, ethmoiditis 
csecsemő – kisded korban klinikailag jól diagnosz-
tizálható (láz, szemhéj duzzanat). Röntgen (CT) vizs-
gálatot csak szövődmény esetén szükséges végezni 
(orbitaphlegmone). A sinus maxillarisok levegővel 
való telődése, növekedése 1 éves kortól folyamato-
san történik, s légúti betegségeknél a sinus nyálka-
hártya gyulladása igen gyakran bekövetkezik. A 
sinusitis (empyema) gyakori szövődménye a kis-
gyermekkori bakteriális fertőzéseknek és felismeré-
sére az orrmelléküreg röntgenfelvétel a legalkalma-
sabb. Amíg a sinusok megfelelő nagyságot és lég-
tartalmat el nem érnek (2-3 éves kor alatt) a röntgen 
vizsgálatnak alig van jelentősége. Szövődményes 
esetekben (tályog) a CT vizsgálat vezethet ered-
ményre (E 28. ábra).

A frontalis sinusok 4-6 éves kortól kezdődően 
koponya felvételen jól elkülöníthetők, általában 
szabálytalan alakúak, variábilisak, szeptáltak. 
Gyulladásos folyamatuk viszonylag ritka, inkább 
koponya traumához társulva jelentkezhet.

Mastoiditis. A légúti betegségekhez társuló 
középfülgyulladás (otitis) csecsemő, kisgyermekkor-
ban gyakran fordul elő. Az otitis gyakran jól gyó-
gyul, szövődményként azonban az antrum sejt-
rendszerének gyulladása léphet föl, amit mastoidi-
tisnek nevezünk. Az antrum empyemájának kimu-
tatása speciális röntgenfelvételek segítségével 
(Schüller, Stenvers, Mayer, Rossmann) történik (E29. 
ábra), egyes esetekben 1-2 mm szeletvastagságú 
CT vizsgálat pontosíthatja a diagnózist. A röntgen 
(CT) képen pneumatizációs gátlást (nem látható 
levegő a sejtrendszerben), vagy a csontkontúrok 
elmosódottságát lehet látni. Súlyos, gennyes mas-
toiditis esetén gennyes meningitis, agytályog jöhet 
létre (lásd 12.7. ábrát).

A nyaki régió diagnosztikája 

A nyaki régió vizsgálata csecsemő- kisgyermekkor-
ban több szempontból fontos. Leggyakrabban nyi-
rokcsomó megnagyobbodás, máskor „ismeretlen 
eredetű” nyaki duzzanat illetve a pajzsmirigy (mel-
lékpajzsmirigy) betegségeinek tisztázásához szük-

séges a vizsgálat. Általánosságban elmondható, 
hogy acut felső légúti obstructió esetén (belégzési 
nehézség – stridor) szükséges lehet oldalirányú 
nyaki röntgenfelvétel készítésére, ahol az epiglotti-
kus tér és trachea légsávjának szűkülete alapján 
egyes betegségek diagnosztizálhatók.

Acut epiglottis, retropharingeális tályog, idegen-
test aspiráció esetén a beszűkült tracheát, illetve a 
retropharingealis tér kiszélesedését, sugárfogó ide-
gentest esetén az idegentestet láthatjuk, mely leg-
gyakrabban az oesophagusban helyezkedik el (12.9. 
ábra).

Fejlődési rendellenességek. A ductus thyre-
oglossus cysta egy embrionális eredetű képlet, a 
ductus thyreoglossus hiányos visszafejlődése miatt 
alakul ki, többnyire az os hyoideum magasságában 
a középvonalban.

Cystikus hygroma vagy lymphangioma a nyirok-
erek congenitális malformációja, feltehetően vala-
melyik nyirokút elzáródása miatt jön létre, a nyak 
bármely részén előfordulhat.

Bronchiogén cysták, az öt ébrényi kopoltyútasak 
bármelyikéből származhatnak, leggyakrabban a 
musculus sternoicleidomastoideus előtt, az angu-
lus mandibulae alatt helyezkednek el.

A dermoid, epidermoid cysták ritkák, szájüreg-
ben, nyelvben fordulnak elő.

Nyirokcsomó-elváltozások, rosszindulatú 
daganatok. A garatív, tonsillák fertőzéses betegsé-
gei gyakran társulnak környéki, nyirokcsomó meg-
nagyobbodással, melyeknek önmagukban diag-
nosztikus jelentőségük nincs, fizikálisan jól vizsgál-
hatók. Képalkotó eljárás, ultrahang (CT) vizsgálat 
akkor szükséges, ha tályogképződésre, vagy malig-
nus betegségre: lymphomára van gyanú. A képal-
kotó eljárásokkal ezek az elváltozások egymástól jól 
differenciálhatók.

Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy betegségei. 
A hypothyreozis, hyperthyreozis klinikai, laboratóri-
umi diagnosztikát igényelnek, a képalkotó eljárá-
soknak, főként az ultrahang vizsgálatnak csupán a 
pajzsmirigy nagyságának (volumenének), esetleges 
daganatának kimutatásában lehet szerepe. 

A gyermekkorban gyakran előforduló göbös 
golyva elkülönítése az adenomától ultrahang vizs-
gálattal, esetleges tűbiopsiával illetve izotóp vizsgá-
lattal lehetséges. A műtéti indikáció felállításához 
esetenként mindhárom vizsgálatra szükség lehet 
(12.10. ábra).



Pediátriai képalkotó diagnosztika    545544    Pediátriai képalkotó diagnosztika

Trachea stenosis: congenitalis vagy szerzett for-
mája ismert, utóbbinál a tartós intubáció okozza a 
trachea szűkületét.

Broncho-oesophagealis fistula: sipoly a nyelőcső 
és légcső között, így táplálkozáskor étel jut a bron-
chusokba, mely köhögést és recidiváló „pneumó-
niát” okozhat. Kontrasztanyag nyeletéssel az elvál-
tozás jól kimutatható.

A primer tüdő hypoplasiák több variációja 
ismert: egyszerű egyoldali hypoplasia: a normális-
nál kisebb tüdő miatt a mellkasi harántátmérő is 
kisebb, a tüdő világosabbnak, felfújtabbnak, aszim-
metrikusnak, rendellenes lefutásúnak tűnik. A cent-
rális és/vagy perifériás erek kimutatására: hagyomá-
nyos mellkasfelvétel, átvilágítás, izotóp vizsgálat, a 
pontosabb megítélésére bronchografia, illetve 
angiográfia (vénás DSA) alkalmas (E40. ábra).

Scimitar syndroma esetén a tüdő hypoplasiához 
tüdő véna rendellenesség is társul, melynek lefutá-
sa „török kard alakú = scimitar”, ehhez társulhat 
még tüdő arteria fejlődési rendellenesség is.

Tüdő hypoplasia előfordul járulékos rekesszel is, 
amely a normális rekeszizom elülső részéről ered, 
és ívelten felfelé, hátrafelé haladva a tüdőszövetet 
két részre osztja. oldalirányú felvételen jól ábrázo-
lódik ennek vonalszerű kontúrja, mely általában a 
4-5 bordáig követhető. Számos éranomáliával tár-
sulhat.

Patkó tüdő: a jobb és bal tüdőfél isthmus-szerű-
en ventralisan összenő, melyhez egyéb ér, esetleg 
bronchus anomália is társul. Kimutatása: CT és angi-
ográfia segítségével lehetséges.

Sequestratiok két formája ismert: extralobaris: 
szeparálódott pleura lemezzel lefűzött tüdőparen-
chyma rész, mely nem közlekedik a bronchus rend-
szerrel, érellátása általában az aortából eredő rend-
ellenes artériával történik, s a vénák az azygos vagy 
hemiazygos rendszerbe ömlenek. Intralobaris for-
mánál az elkülönült tüdőrész a visceralis pleurán 
belül helyezkedik el, artériás ellátás az aortából 
vagy annak ágaiból, vénás elfolyás a v. pulmonali-
sok felé történik. Mindkét rendellenesség pneumó-
nia vagy tumor gyanúját keltheti. Kimutatásuk az 
UH mellett CT, MR illetve angiográfiával lehetséges, 
ahol a szeparálódott tüdőrész mellett a tápláló 
artéria is látható (E41. ábra).

A bronchogen cysták előfordulnak önállóan, de 
nem ritkán tüdő hypoplasiával is társulnak. A tra-
chea vagy hörgőrendszerhez kapcsolódó cystosus 
képlet fala bronchus nyálkahártyát tartalmaz, s ben-
nük hígabb vagy sűrűbb folyadék található. 
Kimutatásuk CT, MR vizsgálattal lehetséges. 

Congenitális diaphragma hernia szintén gyakran 
társul tüdő hypoplasiával. A rekesz hibás fejlődése 
következtében a hasi szervek (jobb oldalon a máj, 
belek; bal oldalon a gyomor, belek, lép) csúsznak át 
a mellkasba. A röntgenképen a bélárnyékok „cysti-
kus képletek” formájában már a születéskor felis-
merhetők. A diagnózis megerősíthető gyomor-bél 
passage vizsgálattal (12.11. ábra). 

Típusok: a rekesz hiány hátul a trigonum lumbo-
costalénál a leggyakoribb, ezt Bochdalek sérvnek 
nevezik, míg elől parasternális hiány esetén un. 
Morgagni típusú hernia keletkezik.

Differenciál diagnosztikailag gyakran nehéz 
elkülöníteni a rekesz relaxatiótól, mely beidegzési 
zavar (bénulás) miatt keletkezik. A rekesz magasan 
áll, átvilágításkor paradox rekeszmozgás figyelhető 
meg.

Congenitális lobáris emphysema: valamelyik 
lebeny, általában a j. középső vagy felső lebeny hör-
gőporcainak fejlődési zavara miatt keletkezik, mely-
re a születés után gyorsan kialakuló, egyre növekvő 
lebeny emphysema jellemző. A felfújódott tüdő-
rész műtéti eltávolítása minél előbb szükséges (E42. 
ábra). 

Congenitális cysticus adenomatoid malforma-
tio: a tüdő veleszületett cystás betegségének több 
formája ismert: a nagyobb cystás elváltozás a jobb 
indulatú, csak a tüdő egy részét érinti, míg a diffus 
microcystás forma a tüdő teljes egészét érinti (egy 
vagy kétoldali). Előző felismerése már natív mellkas 
felvételen is lehetséges. Pontosabb diagnózishoz 
CT vizsgálat szükséges: az alacsony denzitású, cys-
tosus jellegű kisebb-nagyobb terimék jól felismer-
hetők (E43. ábra).

A hörgőrendszer különböző variációi, fejlődési 
rendellenességei: szűkületek, számbeli (hiány, járu-
lékos, számfeletti hörgők), rendellenes eredés gyak-
ran vezetnek recidiváló pneumoniákhoz. Ezek 
kimutatása általában bronchographiaval történik 
(E44. ábra).

Bronchiectasia primer és szerzett formája ismert, 
előbbi a hörgőrendszer veleszületett tágulata, 
melynek felismerése már a natív röntgen vizsgálat-
tal is lehetséges: a tágult, egyenetlen falú, gyakran 
váladékkal telt hörgők jól ábrázolódnak. A szerzett 
forma ismétlődő infectiok, krónikus idegentest 
következtében alakulhat ki, kimutatása bronchog-
raphiával és/vagy CT vizsgálattal lehetséges: a 
tágult hörgőrészek jól ábrázolhatók (E45. ábra).

Cystas fibrosis (muscoviscidozis) recessiven örök-
lődő, a nyáktermelő mirigyek kóros tágulatával, 
váladékképzéssel járó veleszületett betegség, mely 

(E33. ábra). Az MR vizsgálatnál jellemző a gerincvelő 
kiszélesedése, melyben cystozus részek is lehetnek, 
így syringomyeliát utánozhatnak.

Gyulladásos betegségek. Discitis: bakteriális 
infectiót követően alakulhat ki. Felismerése MRI, 
illetve izotóp vizsgálattal sem könnyű: a gyulladá-
sos folyamat általában két szomszédos csigolyates-
tet és a köztes korongot érinti. MRI vizsgálatnál T1 
súlyozott felvételen alacsony, T2 súlyozásnál magas 
jelintenzitású területek láthatók.

Osteomyelitis: bakteriális infectió következtében 
újszülöttkorban viszonylag gyakoribb, gyermekkor-
ban ritka. Felismerése UH és CT vizsgálattal: prever-
tebralisan elhelyezkedő fokozott reflectivitású (UH), 
illetve alacsonyabb densitású sűrűbb tályogképző-
dés (CT) (E34. ábra).

Tuberculosis: általában a thoracolumbalis átme-
netnél gyakoribb. A folyamat két csigolyatestre ter-
jed, s a paraspinalis abscessus már korán megjelen-
het.

Gerinctrauma. A törési típusok általában 
hasonlóak a felnőttkori sérülésekhez inkább comp-
ressiós törések fordulnak elő luxatióval vagy a nélkül 
(E35. ábra). Diagnosztikai nehézséget a gerinc 
különböző fejlődési rendellenességei és betegsé-
gei okozhatnak pl. lapos csigolya compressiós törés 
gyanúját keltheti (E36. ábra). Nyaki gerincsérülésnél 
a fiziológiás un. pseudosubluxatio keltheti luxatio 
gyanúját (spasticusabb nyaki izomzatnál főként fle-
xiós tartásban a C. II. csigolya a III.-hoz viszonyítva 
kissé ventrálisabban helyezkedik el, szöglettörés 
azonban nincs).

A csigolyák törései viszonylag ritkábbak, azon-
ban pathológiás törések, (pl. leukémia, súlyos oste-
oporosissal járó kórképek esetén) a betegség követ-
keztében a normális csontszerkezetet elvesztő csi-
golyatestek már viszonylag kisebb traumára is tör-
hetnek.

Mellkas betegségek 

A csontos mellkas rendellenességei 

Alaki rendellenességek. Tölcsér mellkas (pectus 
excavatum): a sternum alsó harmada mérsékelten 
vagy jelentősen benyomott, s ennek következtében 
a szívet komprimálhatja. Az elváltozás főként oldal-

irányú röntgenfelvételen ábrázolható jól (E37. ábra). 
Ha műtét szükséges, CT vizsgálat is végezhető.

Galamb mellkas (pectus carinatum): a sternum 
felső része, a hozzá csatlakozó bordákkal előbolto-
sul.

A mellkast alkotó csontok elváltozásai. A 
mellkas radiológiai értékeléséhez hozzátartozik a 
mellkas csontos vázának és a környező lágyrészek-
nek a megtekintése, és ezekről a leletben nyilatkoz-
ni kell.

Részleges vagy teljes clavicula hiány nagyon rit-
kán fordul elő. A scapula ún. Sprengel–deformitásá-
nál egyik vagy mindkét oldali scapula a normálisnál 
magasabban áll.

A borda anomáliái: bordahiány, rövid vagy un. 
villás borda viszonylag gyakori fejlődési rendelle-
nesség (E38. ábra). A bordák alaki eltérése pl. széles 
„evezőszerű” borda mucopolisaccharidozisra jel-
lemző.

Bronchopulmonalis fejlődési 
rendellenességek 

A tüdők és hörgők súlyos, de szerencsére ritka fejlő-
dési rendellenességei: trachea agenesia-atresia, 
oesophagus atresia-trachealis fistulával vagy közös 
trachea-oesophagus az előbél hibás differenciáló-
dása következtében jöhetnek létre. Natív röntgen-
felvételen már az élet első óráiban felismerhetők: a 
trachea hiányzó légsávja, a tüdők légtelensége, 
fedettsége (aspiráció) alapján. Eosophagus atresia 
gyanújánál kontrasztanyagos vizsgálat szondán 
keresztül végezhető.

Fejlődési rendellenességek kialakulhatnak a 
porcérési, fejlődési zavara következtében: pl. tra-
cheamalacia, laryngomalacia (a porcok veleszüle-
tett „lágysága”), ezek súlyos légzési zavarral járnak 
együtt. Primer és secunder forma különíthető el: 
utóbbinál külső compressio (rendellenes ér, pl. un. 
aorta ring) következtében alakulhat ki. A röntgen 
vizsgálattal csak a compressió ténye állapítható 
meg indirect módon: nyelőcső nyeletéses vizsgá-
latnál az oesophagus hátsó falán benyomat látható, 
vagy átvilágítással, mint functionális vizsgálattal 
(video vagy digitális felvételek) ismerhető fel (E39. 
ábra). Az újabb vizsgálóeljárások: pl. multidetekto-
ros CT, 2D és 3 dimenziós rekonstrukciós képek 
segítségével az elváltozások még jobban kimutat-
hatók.
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hetnek, mint az asthmás rohamnál. A vírus infectio 
okozta bronchitisnél azonban a lázas állapot jellem-
ző és a röntgen elváltozások enyhébbek.

Idegentest aspiratio. Sugárfogó idegentest (fém, 
kő) a röntgenfelvételen általában jól felismerhető. 
Nem sugárfogó kis idegentestek pl. növényi mag-
vak azonban nem láthatók, viszont a hörgők részle-
ges elzárása emphysémához, majd később a leve-
gő felszívódása után atelectasiához vezet. Kétirányú 
mellkas felvételen ez jól ábrázolódik, míg röntgen 
átvilágításnál az ún. Holzknecht-tünet, (a mediasti-
num kóros kilengése az érintett oldal felé) kórjelző 
lehet. Nagyobb, pl. főhörgőben elakadó növényi 
mag, pl. bab, órák alatt életveszélyes atelectásiát 
okozhat (E52. ábra).

A tüdő daganatos és „daganatszerű” beteg-
ségei. A tüdő parenchyma daganatos betegségei 
gyermekkorban ritkák. 

Gyakoribb jóindulatú daganat: a hamartoma: jól 
körülírt, esetleg szeptált lehet.

Teratoma: zsírt, porcos elemeket, meszesedést 
tartalmaz. CT-vel a denzitás mérések alapján a zsír 
és a meszesedések jól elkülöníthetők, így viszony-
lag nagy biztonsággal diagnosztizálhatók.

Lipoma (fibrolipoma): subpleurális és endobron-
chialis lokalizatio mellett inkább a mediastinumban 
fordul elő.

Rosszindulatú daganat a blastoma: általában 
kisebb, jól körülírt tumor.

A malignus, kissejtes neuroepithelioma, az ún. 
Askin-tumor eredhet mind a tüdőszövetből, mind a 
mellkasfali lágyrészekből is.

A mellkasfali tumorok: rhabdomyosarcoma, neu-
roblastoma, Ewing sarcoma (extraossealis forma is) 
viszonylag nagyobb gyakorisággal fordulnak elő. A 
mellkasfali daganatok diagnosztikájában a CT vizs-
gálat mellett az MRI-nek van nagy jelentősége, 
melyek a tumor izmokkal, pleurával, tüdővel való 
kapcsolatát, kiterjedését jól ábrázolják.

A tüdő metastasisok leggyakrabban a vese ere-
detű Wilms tumorból erednek, de a neuroblasto-
ma, a csont eredetű sarcomák, kismedencei rhab-
domyosarcoma is metastatizálhat a tüdőbe. CT 
vizsgálatnál a metastasisok natív felvételen is látha-
tók, a kontrasztanyagot halmozzák (E53. ábra). A 
kisebb metastasisok elkülönítése az érképletektől 
alkalmanként nehéz.

A daganat gyanúját keltő elváltozások közül a 
plasma sejtes granuloma, az un. kerek pneumóniák 
(pneumococcus), egyéb hilusi lokalizációjú gyulla-
dások (gyulladásos pseudotumor), hilusi rendelle-

nes érképletek (pulmonalis varicozitás) ritkán for-
dulnak elő. A pontos diagnózishoz a CT és angiog-
ráfiás vizsgálat mellett a tűbiopsziának jelentősége 
van. 

A tüdő gyulladásos betegségei 

A légúti infectiók következtében kialakuló tüdő-
gyulladás a leggyakoribb gyermekbetegségek közé 
tartozik. A natív röntgen vizsgálat ma is sokszor ele-
gendő, egyéb más képalkotó eljárás csak az esetek 
kis hányadánál szükséges. 

A tüdőgyulladások anatómiai meghatározásán 
kívül (bronchopneumónia, segment, lebeny, pleu-
ropneumónia) bizonyos ethiológiai következteté-
sekre is lehetőség van a kétirányú mellkas felvétel 
alapján.

A segment, lobáris illetve pleuropneumóniák 
általában bakteriális eredetűek, míg a diffúz, kisebb 
„gócos” pneumóniák vírusfertőzésre utalnak. A vírus 
pneumóniák jellemzői: parahilaris, peribronchialis 
infiltráció, kisebb-nagyobb atelectasia és emphyse-
ma, melyekhez hilusi nyirokcsomó megnagyobbo-
dás társulhat (E54. ábra). Gyakran a vírus infectiót 
bakteriális fertőzés is súlyosbítja, ilyenkor a vírusos 
tüdőgyulladásra jellemző röntgen elváltozások 
mellett, segmentet, lebenyt érintő infiltráció, pleura 
és folyadék is látható (12.14. ábra).

A gombák okozta tüdőgyulladás általában a 
tüdő interstitiumát érinti, így ennek markáns (oede-
mas) rajzolatát látjuk a röntgenképen, társulva 
kisebb-nagyobb gócos infiltrátummal, nyirokcso-
mó megnagyobbodással. Immunosupressív keze-
lés (malignus betegségek) után gyakoribb a candi-
da, aktinomycosis fertőzés.

A gyermekkori tüdőgyulladásokhoz nem ritkán 
szövődmények is társulnak.

A bakteriális gyulladások következtében kiala-
kult empyema pneumothoraxhoz vezethet. Ezen 
kívül intrapulmonalis abscessus, illetve a gyulladá-
sos területeken un. postpneumóniás cysták alakul-
hatnak ki (E55. ábra). Alkalmanként ajánlott a CT 
vizsgálat, mellyel a sűrű folyadékkal telt, a kontraszt-
anyagot a széli részeken halmozó tályogok kimutat-
hatók, egyéb más elváltozások elkülöníthetők. 

Ritkábban előforduló pneumóniák: a Löffler féle 
eosinophyl pneumónia (lárva migrans, ascariasis): 
kiterjedt, nagy daganatot utánzó infiltrátióval járhat 
(E56. ábra). Echinococcus fertőzés következtében 
cysta alakulhat ki, gyakran pleuraközelben: nagy, jól 
körülírt kerek, homogén képlet formájában.

a hörgőkön kívül a pancreas exokrin mirigyrendsze-
rének, a máj és egyéb szervek betegségével is 
együtt jár. A mellkasi röntgenfelvételen a tágult, 
egyenetlen kontúrú hörgők gyakran tartalmaznak 
sűrű váladékot, melyek hosszmetszetben vonal 
árnyékként, harántmetszetben gyűrűformájú képle-
tekként láthatók. A betegség progressziója fibrozis-
hoz vezet (12.12. ábra). A kórkép korai felismerésé-
ben és kezelésében az utóbbi évtizedben jelentős 
fejlődés történt, így a régebben leírt jellegzetes 
röntgen elváltozások gyermekkorban már ritkán lát-
hatók, de CT vizsgálattal a tágult, egyenetlen, elvé-
konyodott falú hörgők esetleg kimutathatók.

Koraszülöttek és újszülöttek 
jellegzetes légzőszervi betegségei 

Kora újszülöttkori, légzészavarral járó kórképek
Nedves tüdő (wet lung syndroma).A születés után az 
intrapulmonalis folyadék felszívódása hiányos lehet, 
ami átmeneti nehézlégzést (transient tachypnoe) 
okoz. A röntgenképen a tüdők halványan fátyolo-
zottak, azonban az erek, szívárnyék, rekeszkontúrok 
jól elkülöníthetők. Atelectasia nincs (E46. ábra).

Meconium (magzatvíz) aspiratiós syndroma (MAS). 
A szülés folyamán a magzat a magzatvízbe kerülő 
meconiumot aspirálhatja, mely súlyos nehézlégzést 
okoz. A betegség és a röntgen kép súlyossága is 
függ attól, hogy a magzatvíz fertőzött volt-e vagy 
sem. Fertőzöttség esetén kiterjedt, kisebb-nagyobb 
gócos jellegű transparentia csökkenés látható a 
tüdőkben, mely részben atelectasia, részben a gyul-
ladásos folyamat következtében alakul ki (E47. ábra).

Respiratory distress syndrome (RDS) v. hyalin 
membrán betegség. A kis súlyú, éretlen koraszülöttek 
jellegzetes, súlyos nehézlégzéssel járó kórképe, 
mely az alveolusok megnyílásához szükséges un. 
surfactant hiánya v. csökkent volta miatt jön létre. 
Ennek hiányában a tüdőterületek légtelenek marad-
nak. A különböző súlyosságú elváltozások (I.-IV. 
fokozat) a röntgen képen követhetők. Enyhébb 
esetben a légszegény tüdőkben un. reticulogranu-
láris rajzolat (I.-II.) látható, majd a légtelenség foko-
zódásával aerobronchogram (III. st.), végül totális 
atelectasia (IV. st.) alakul ki, ilyenkor a rekeszkontúr, 
középárnyék már nem differenciálható (12.13. ábra).

Az újszülöttkori légzési betegségekhez nemrit-
kán szövődmények társulnak, melyek az életve-
szélyt még inkább fokozzák.

Pneumothorax (PTX). A levegő mennyiségétől 
függően keskeny, vagy szélesebb, a súlyosabb eset-

ben mediastinális képletek diszlokációját is okozó 
levegőt láthatunk a pleuraűrben (E48. ábra).

Pneumomediastinum (PM). A mediastinumba 
kerülő levegőárnyék a szív, nagyerek, vagy a thy-
mus lebeny sötét kontúrjaként látható (E49. ábra).

Pulmonális interstitiális emphysema (PIE). Az 
interstitiumba kerülő levegő általában a mechani-
kai lélegeztetés következményeként, kis cystosus 
képletecskék formájában láthatók egy, vagy mind-
két oldali tüdőfélben (E50. ábra).

Tüdővérzés. Az igen súlyos hypoxia következté-
ben kisebb-nagyobb összefolyó árnyékoltság for-
májában látható a tüdőképen.

Csecsemő-, gyermekkori légzési 
nehézséget okozó kórképek 

Felső légutak – inspiratorikus dyspnoeval járó 
állapotok. A klinikailag jellegzetes nehezített 
belégzéssel járó croup syndrománál a röntgenfel-
vételen a subglottikus levegő oszlop elkeskenyed-
het, ez azonban normál körülmények között is elő-
fordul, így a röntgen vizsgálatnak inkább az egyéb 
tüdő elváltozások kimutatásában van szerepe.

Súlyos epiglottitis esetén oldalirányú nyaki felvé-
telen az epiglottikus és aryepiglottikus térben gyak-
ran látható a légsáv súlyos szűkülete a környező 
lágyrészek kiszélesedésével.

Felső légúti idegentest (laryngx, trachea) klini-
kailag a jellegzetes inspiratorikus nehezítettség és 
az idegentest aspirátióra utaló anamnézis alapján 
valószínűsíthető. Röntgen vizsgálat csak a sugárfo-
gó idegentestek kimutatásában nyújt segítséget.

Hörgő obstructio által okozott súlyos kórké-
pek. Asthmás roham. A légúti allergének által kivál-
tott bronchus nyálkahártya oedema, fokozott vála-
dék képződés és a hörgőfal izomzat spazmusa a 
levegő belégzését még kevésbé befolyásolja, 
viszont a kilégzést enyhébb v. súlyosabb fokban 
akadályozza. Így a levegő mennyiség egyre növek-
szik a tüdőben, ennek eredményeként a röntgenké-
pen un. obstructiós jellegű emphysema látható. A 
kisebb hörgők elzáródása viszont atelectasiához 
vezet, így nemritkán emphysemas-atelectasiás terü-
letek egymás mellett láthatók. Súlyosabb esetekben 
az elváltozás pneumónia gyanúját keltheti, a diffe-
renciálás csak a röntgen kép alapján nehéz, viszont 
az asthmás rohamra jellemző klinikai tünetek egyér-
telművé teszik a diagnózist (E51. ábra).

Vírus infectio okozta súlyos obstructióval járó 
bronchitis esetén hasonló klinikai tünetek jelentkez-
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chogen cysták, duplicatiók és pericardiális cysták 
általában a középső mediastinumban láthatók. 
Mind az ultrahang, mind MRI vizsgálattal jól ábrá-
zolhatók ezek az elváltozások (E59. ábra).

A jóindulatú lymphangioma és hemangioma rit-
kán előforduló daganat és ugyancsak ritkák az ane-
urysmák, illetve a vena c. superior dilatatioja gyer-
mekkorban. 

Teratoma, általában az elülső mediastinumban 
található, a CT jellegzetes képet ad (lásd tüdő tumo-
rok).

A rosszindulatú daganatok közül a lymphoid 
eredetű daganatok Hodgkin és non Hodgkin 
lymphoma a harmadik leggyakoribb malignus 
betegség gyermekkorban. A mediastinumban (elül-
ső-középső) helyet foglaló, rendszerint nagy, több-
szörös conglomeratum-szerű elváltozás compri-
málhatja a tracheat, és a parenchymát is involvál-
hatja. A natív röntgen képen és CT vizsgálattal a 
leírtak jól láthatók. Utóbbival a daganat kiterjedése, 
lokalizációja pontosabban meghatározható (E60. 
ábra).

A szív és pericardium tumorai: rhabdomyosarco-
ma, fibroma, myxoma, teratoma, illetve ezeknek 
malignus változatai (sarcoma) ritkák, ultrahang és 
MR vizsgálattal kimutathatóak, a pontos diagnózis 
azonban szövettani vizsgálattal lehetséges.

A rosszindulatú neurogén tumorok viszonylag 
gyakoriak, neuroblastoma általában csecsemő-kis-
dedkorban, neurofibroma, ganglioneurinoma, 
ganglioneuroblastoma, neuroectodermalis tumo-
rok inkább későbbi gyermekkorban, leggyakrabban 
a hátsó mediastinumban – paravertebrális lokalizá-
cióval (hátul) fordulnak elő (12.16. ábra). 

A mediastinum gyulladása és sérülései. A 
mediastinum gyulladásos folyamatai az oesopha-
gus, trachea perforatiója után (idegentest, trauma, 
iatrogén ártalmak) vagy cervicális, retropharingealis 
abscessusok mediastinumba való terjedése során 
alakulhatnak ki. A hátsó mediastinumban discitisek, 
csigolya osteomyelitisek okozhatnak gennyes gyul-
ladást, abscessust.

A natív röntgen vizsgálat általában a perforáció 
tényét sérülések esetén (mediastinalis levegő) vagy 
a mediastinalis terimét jelzi, a diagnózis CT vagy 
MRI vizsgálattal pontosítható. CT vizsgálatnál a 
folyadékkal telt cystozus képlet, és a fali gyűrűszerű 
kontrasztanyag halmozás kórjelző lehet. 

A tüdő traumás eredetű elváltozásai. Mellkasfali 
sérülések: bordatörés, mellkasfali lágyrész zúzódás, 

izombevérzés gyakori sérülésforma. A bordatörések 
gyakoribbak a hátsó íveken, mivel a porcos elülső ív 
rugalmasabban ellenáll az erőbehatásoknak. A ster-
num és scapula törése ritka. A bordatörések követ-
keztében: pneumothorax, hemothorax alakulhat ki.

A tüdő parenchymában keletkező bevérzések 
jól láthatók a röntgenfelvételen kisebb-nagyobb 
transparentia csökkenés formájában (E61. ábra). A 
hörgőrendszer direkt sérülése, illetve a mellkasi 
nagyerek sérülése ritkán fordul elő. A mediastinum-
ban helyet foglaló képletek: oesophagus, trachea 
sérülésekor a mediastinumban levegő található 
(E62. ábra). Komplikáltabb sérülések pontos kimuta-
tása CT vizsgálattal lehetséges, ahol a vérzés, folya-
dékgyülem jobban differenciálható.

Hasi, kismedencei diagnosztika 

A máj, epeutak és lép betegségei 

A máj és epeutak fejlődési rendellenességei. Az 
epeutak atresiájáról akkor beszélünk, ha a nagyobb 
és/vagy kisebb epeutak nem fejlődtek ki, így a máj-
ban kiválasztott epe nem jut el a duodenumba. A 
fő tünet: a születéstől fokozódó sárgaság. Képalkotó 
diagnosztikai lehetőségek: ultrahang, percutan 
punctio után végzett cholangiográfia (PTC), izotóp 
Tc-99m imidoacetát, MRI vizsgálat (1-1,5 T berende-
zés). A korai diagnózis nagyon fontos, mert az eset-
leges műtét sikere ettől függ.

Congenitális cystikus epeút tágulatok (choledochus 
cysták). Egyszerű cystikus choledochus tágulat, a 
choledochus falának veleszületett gyengesége 
miatt alakulhat ki, nemritkán már az intrauterin élet-
ben (bármely életkorban kiderülhet), mert nem 
mindig okoz korán tünetet (E63. ábra). Ezenkívül 
számos kisebb-nagyobb tágulat is előfordulhat a 
nagyobb epeutakon és főként a choledochuson: 
choledochocele, excentrikus diverticulum, Caroli 
syndroma (epeutak kisebb-nagyobb segmentális 
jellegű „zsákszerű” tágulatai).

Gyulladásos betegségek. A máj vírus okozta 
gyulladásainak (hepatitis A,B,C) kórismerése általá-
ban nem a képalkotó diagnosztika feladata.

Cholecystitis a gyermekkorban lényegesen rit-
kább, azonban epeút fejlődési rendellenességek-
nél, traumák után, illetve diabetesben előfordul. 
Ultrahang vizsgálatnál tágult, vaskos falú epehólya-
got látunk.

A mycobacterium tuberculosis okozta gyulladá-
sos elváltozások (primer complexus, üregképződés) 
hasonló a felnőttekéhez, azonban csecsemőkorban 
inkább a miliaris forma jelentkezik, melynek felisme-
rése sokszor nehéz, mivel hasonló elváltozást okoz-
hatnak a rickettsiák, gombák, parasiták: diffuse 
kisebb-nagyobb „hópehelyszerű” gócos elváltozá-
sokkal.

Adult Respiratory Distress Syndrome 
(ARDS) gyermekkorban 

Súlyos szeptikus – toxikus állapotokban (kiterjedt 
égések, trauma, meningococcus, stapylococcus) a 
tüdő oedemájával, kiterjedt atelectasiájával járó 
kórkép alakulhat ki, mely a röntgen kép alapján 
négy stádiumra osztható:

I.-II. oedema, kisvérköri nyomás fokozódás jelei
III. progrediáló atelectasiák, aerobronchogram
IV. hasonlóan az újszülötteknél leírt IV. stádium-

hoz, összefolyó kiterjedt atelectasiák, a rekesz és 
szívkontúr általában nem különíthető el (E57. ábra). 
A betegség gyakran halálhoz vezet.

A mediastinum betegségei 

A normál és kóros thymus. Thymus hyperplasia: a 
csecsemőkorban a thymus fiziológiásan nagyobb, 
így a röntgenfelvételen általában az elülső-felső 
mediastinumnak megfelelően jellegzetes árnyék 
formájában látható (12.15. ábra). A jelentősen meg-
nagyobbodott thymus a középső és alsó mediasti-
num felé is terjedhet, és általában 12-18 hónapos 
korra fejlődik vissza. Másfél éves kor után fönnálló 
hyperplasia vagy idősebb korban észlelt nagy thy-
mus már kóros folyamat gyanúját keltheti.

A thymus cysta, thymoma, thymolipoma, a thy-
mus bevérzése illetve a thymus malignus daganata 
ritka, CT de különösen MR vizsgálattal tisztázható. 
MRI vizsgálatnál a thymus jellegzetes alakja és jel-
intenzitása alapján elkülöníthető a malignus daga-
natoktól. CT vizsgálat vérzés (magas denzitás) lipo-
ma (mínusz HU, alacsony denzitás) esetén ad jelleg-
zetes képet.

A szív és nagyerek kóros elváltozásainak 
diagnosztikája. A gyermekkori mellkasi röntgen 
diagnosztikához a szív, a nagyerek és a perifériás 
tüdőerek vizsgálata ugyanúgy hozzátartozik, mint a 
felnőttek esetében.

Általánosságban elmondható, hogy a szív nagy-
sága, konfigurációja és a kisvérkör állapota (teltsé-
ge), egyes betegségekben jellegzetes változásokat 
mutat. A röntgenfelvétel csak kiinduló vizsgálat a 
veleszületett és szerzett szívbetegségek diagnosz-
tikájában, a finomabb elváltozások értékeléséhez az 
ultrahang, hemodinamikai és újabban az MR vizs-
gálat szükséges. Ezen fejezetben csak a röntgen 
vizsgálat értékelésére térünk ki, az egyéb vizsgáló-
módszerek, illetve a gyermekkori szívbetegségek 
tárgyalására a cardiológiai fejezetben kerül sor.

A szívnagyság megítéléséhez használjuk a car-
diothoracikus átmérőt, azaz normális esetben a szív 
legnagyobb haránt átmérője nem haladja meg a 
mellkas-harántátmérő felét. A tüdőérrajzolat a tüdő-
keringés függvénye. Normális esetben a centrális 
hilusi és részben a perifériás erek és a mellette futó 
hörgők átmérője közel azonos, míg fokozott vértelt-
ség esetén az erek átmérőjének nagysága megha-
ladja a hörgőkét. Kisvérköri nyomás fokozódása ese-
tén centroperifériás, apicobasalis discrepantia illet-
ve a hílusi erek elmosódottsága látható. Kisvérköri 
pangás esetén jelentősen tágult erek, parahilaris 
elmosódottság látható a tágult, dilatált szívkontú-
rok mellett (E58. ábra).

A congenitális szívhibák mellkasfelvételről való 
felismeréséhez mind a szív nagysága és konfigurá-
ciója, mind pedig a nagy és kisebb erek megítélése 
hozzátartozik.

A vitiumok két nagy csoportra oszthatók: balról 
– jobbra shuntölő (cyanozissal nem járó) és jobbról 
balra shuntölő (cyanozissal járó) szívhibák.

Bal – jobb shunt esetén: pl. persistáló Botall 
vezeték (DAP) kamrai sövény defectus (VSD), pitvari 
sövény defectus (ASD) esetén kisebb shuntnél a 
szívnagyság normális, nagyobb shuntnél a szív 
megnagyobbodik, a pulmonalis erek tágulnak.

Jobb – bal shuntnél: pl. Fallot tetralógia (a. pul-
monalis szűkület, kamrai septum defectus, jobb 
kamra hypertrophia és jobbra helyezett aorta), pul-
monalis atrésia vagy tricuspidalis billentyű atresiá-
nál, illetve a nagyér transpozicióknál a szív jellegez-
tes konfigurációt mutathat (megemelt szívcsúcs, 
kimélyült szívöböl) és szegényes a tüdőérrajzolat.

A röntgenfelvétel alapján felvetett diagnózis 
megerősítéséhez a cardioechográfiás és MRI vizs-
gálaton kívül gyakran szükséges cardioangiográfia, 
mely a pontos hemodinamikai történéseket illetve 
az anatómiai helyzetet rögzíti.

A mediastinum térszűkítő folyamatai. 
Térszűkítő jellegű fejlődési rendellenességek: bron-
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A pancreas acut és chronicus gyulladásos 
betegsége. Gyermekkorban ritkább. Az acut gyul-
ladás okaként tompa hasi sérülés, fejlődési rendelle-
nesség, epeút anomália, illetve azok a kórképek sze-
repelhetnek, melyeket a cholelythiasisnál említet-
tünk. A gyulladás szövődményeként pseudocysta, 
abscessus, fistula alakulhat ki. Tompa hasi sérülést 
követően 14-21 nap múlva jellegzetes szövődmény 
lehet a pancreas pseudocysta, mely UH és CT vizs-
gálattal jól felismerhető, nagy vagy többszörös 
kisebb cysták formájában (12.18. ábra).

A chronikus pancreatitis kiváltásában gyógysze-
rek illetve ritkán trauma (ductus szakadás) játszhat 
szerepet.

Cystás fibrosis (mucoviscidosis). A genetiku-
san determinált betegségnél a légúti elváltozáso-
kon kívül (l. tüdőbetegség) jellegzetes a pancreas 
exocrin mirigyek cystosus tágulata, mely a szerv 
súlyos laesiójához, degeneratiójához vezet, majd a 
pancreas környékén nagy mennyiségű zsírszövet 
alakul ki (UH: hyperreflexio, CT: zsírdensitás) (E67. 
ábra). Fontos a korai diagnosis: a betegek egy részé-
nél már újszülöttkorban meconium ileus alakulhat 
ki, mely felhívja a figyelmet a betegségre.

Tumorok. Gyermekkorban nagyon ritkák. Az 
epithelialis tumorok közül hormont nem termelő 
benignus (adenoma, cystadenoma, dermoid cysta) 
és malignus (carcinoma, pancreablastoma), vala-
mint hormont termelő benignus és malignus daga-
natok különíthetők el hasonlóan a felnőttkorhoz. A 
daganatok diagnosztikája (UH, CT, MRI) megegyezik 
a felnőtteknél alkalmazottakkal.

A gyomor – bélrendszer betegségei 

oesophagus
Fejlődési rendellenességek. Az oesophagus atresia a 
nyelőcső veleszületett elzáródása, melynek külön-
böző formái ismertek: atresia fistula nélkül, atresia 
distalis trachea fistulával (80-85%, melyhez proxi-
malis fistula is társulhat), atresia csak proximalis fis-
tulával, tracheooesophagealis H alakú fistula atresia 
nélkül. Natív mellkas és has röntgenfelvételen a 
levegővel telt felső csonk általában jól látható. 
Szükség esetén isoosmolaris kontrasztanyag 
(Isovist) szondával történő befecskendezése mutat-
ja az elzáródás helyét (E68. ábra). Distalis fistula ese-
tén a gyomorban és belekben látható levegő (a 
beteg a „gyomrába is légzik”), míg proximális fistula 

esetén a gyomorban nincs levegő és az újszülött 
nyákot, folyadékot aspirálhat a tüdőbe. Műtét után 
szűkületek alakulhatnak ki, melyek ballon katheter-
rel tágíthatók. Nemritkán gastrooesophagealis ref-
lux is kialakulhat. 

Multiplex fejlődési rendellenességek is előfor-
dulnak: VATER assotiatio: Vertebralis (csigolya) 
defectus, Anus atresia, Tracheoesophagealis fistula, 
Esophagus atresia, Radius dysplasia.

oesophagus duplicatio: a lumen hibás recanali-
satiója miatt alakulhat ki kettős oesophagus. 
Felismerés: oesophagus passage segítségével tör-
ténhet. A natív röntgen a csigolya anomáliákat, az 
MRI vizsgálat a pontos localizatiót, szerkezetet 
mutatja.

Achalasia: a cardia functionalis szűkülete feltehe-
tően a beidegzés részleges, congenitalis hiánya 
miatt alakul ki. Natív röntgenfelvételen tágult leve-
gővel telt oesophagus, passage vizsgálatnál töl-
csérszerűen, alig ürülő nyelőcső látható. Az ürülést 
jeges, hideg víz itatásával lehet elősegíteni (E69. 
ábra).

Gastrooeseophagealis reflux csecsemőkorban 
leggyakrabban az alsó sphincter hypotoniája, a 
rekeszszárak és His-szög rendellenessége miatt jön 
létre. A hányással járó betegségek egy részében a 
refluxra is gondolni kell. Kimutatható ultrahang és 
röntgen vizsgálattal, de nem radiológiai módszerrel 
is: pH monitorizálással. Az ultrahang és röntgen 
vizsgálattal a regurgitáló folyadék látható, míg a pH 
vizsgálattal a savas gyomortartalom vegyhatása 
mérhető az oesophagusban.

Hiatus hernia: a gastrooesophagealis junctio 
működészavara miatt a junctio vagy a gyomor, 
vagy mindkettő a rekesz fölé kerül. Típusai: axialis, 
paraoesophagealis, illetve a kettő kombinációja. 
Kimutatása: oesophagus-gyomor passage vizsgá-
lattal, melyet Trendelenburg-helyzetben is el kell 
végezni.

oesophagussal (gyomorral, pancreassal) kom-
munikáló enterális cysta, az előbél differenciálódási 
zavara miatt keletkezik. Inkább a mellkasban a 
hátsó mediastinumban helyezkedik el, daganat for-
májában. Szövettani vizsgálattal izom és mucosa 
réteg mutatható ki a cysta falában.

Az oesophagus egyéb betegségei. Az oesophagus 
gyulladása gyermekkorban viszonylag ritka. 
Candida infectiot (immunsupressív kezelés) köve-
tően vagy reflux következtében stricturák (szűküle-
tek) alakulhatnak ki. A kontrasztanyag itatása után 
végzett nyelőcső vizsgálat mutatja a szűkület helyét 
(E70. ábra). Ennek tágítására ballon kathéteres eljá-

Fertőzéses eredetű májcysták: szóló cysta vagy 
nagyobb un. multilocularis cysták főként echino-
coccus fertőzést követően lépnek föl (12.17. ábra). 

Pyogen májtályog: sepsist, immunsupressív 
terápiát vagy traumát követően keletkezhet. CT 
vizsgálatnál jellegzetes a cystosus képlet széli, fali 
részének gyűrűszerű kontrasztanyag halmozása.

Cholelythiasis. A gyermekkorban az epeköves-
ség szintén ritkább, azonban spontán oldódó 
epekő már az újszülöttkorban is előfordul. 
Predisponáló betegségek: sepsis, cystás fibrozis, 
tárolási betegségek, tartós parenterális táplálás.

A máj daganatai. A gyermekkori máj dagana-
tok két nagy csoportba sorolhatók: jó- és rosszindu-
latú daganatok.

Jóindulatú daganatok. Congenitális májcysták 
(nagyon ritkák). A hemangiomák viszonylag gyako-
ribbak, ultrahang és CT vizsgálattal jól diagnoszti-
zálhatók. A hemangioendothelioma gyakran már 
újszülött korban jelentkezik. Igen nagyra megnő, 
CT és MRI képen jellegzetes képet ad (E64 a-b. 
ábra). A teratoma viszonylag ritka, szolid és cystikus 
részek mellett zsír és mész is kimutatható a dagana-
ton belül.

Rosszindulatú májdaganatok. Hepatoblastoma: 
embrionális eredetű, egy vagy több gócú, általában 
3 éves kor alatt előforduló daganat. A daganatban 
vérzés, necrozis, kis meszesedés gyakran előfordul, 
így mind az ultrahang, mind a CT képen a daganat 
inhomogén szerkezetű (E64 c.ábra).

Hepatocellularis carcinoma: 5 éves kor fölött 
gyakoribb. A daganat általában több gócú, elmosó-
dott szélű, inhomogén szerkezetű.

Embrionális sarcoma: ritka daganat, inkább 6-10 
éves kor között fordul elő.

Metastasisok: viszonylag ritkák. Wilms-tumor, 
neuroblastoma, lymphoma adhat metastasist a 
májba.

Portalis hypertensio gyermekkorban. A sple-
nomegaliával, esetleg ascitessel és/vagy gastroin-
testinalis vérzéssel járó kórképek eredetük szerint 
három nagy csoportra oszthatók. 

Intrahepatikus eredetű portalis hypertensio 
epeút atresia, raktározási betegségek, anyagcsere 
betegségek (galactosemia, fructose intolerantia) 
cystás fibrozis illetve hepatitisek után alakulhat ki. 
Ultrahang vizsgálattal nagyobb májat, diffúz inho-
mogén szerkezetet, tágult portális ereket lehet látni. 

Prehepatikus eredetű hypertensió a porta rend-
szerben képződő thrombus (pl. újszülöttek köldök-
véna katéterezése után) gyulladás, sepsis miatt ala-
kulhat ki. 

A vena portae thrombozisnál az áramlási irány 
megváltoztatását látjuk Doppler vizsgálattal illetve 
collaterálisok alakulnak ki.

Posthepatikus hypertensio constrictív pericardi-
tis, jobbszívfél – elégtelenség vagy Budd–Chiari-
syndroma esetén alakul ki.

A lép betegségei. A lép betegségei: fejlődési 
rendellenességek, gyulladásos és daganatos elvál-
tozások mindegyike előfordul gyermekkorban. A 
lép alaki variációi, számbeli eltérései (asplenia, 
polysplenia) nemritkán syndromák részjelenségei. 
A megnagyobbodott lép gyakran első tünete lehet 
malignus hematológiai betegségnek (leukemia, 
Hodgkin lymphoma). A daganatok közül leggyako-
ribb a lép cysta illetve hemangioma (E 65. ábra).

A máj és lép sérülései. Gyermekkorban mind-
két szerv tompa vagy áthatoló trauma következté-
ben sérülhet, többnyire közlekedési balestek során.

A májban kisebb tokalatti vérzést (subcapsularis 
hematoma), kiterjedtebb parenchyma sérülést, 
vagy tokszakadást különíthetünk el. Ultrahang és/
vagy CT vizsgálat során mindezek az elváltozások, 
valamint a hasüregbe került vér (folyadék) jól kimu-
tathatók.

A lépben elkülöníthetünk komplett vagy 
inkomplett rupturát (intrasplenikus, subcapsularis 
hematoma) mindkettő életveszélyt jelent, s az UH 
és CT vizsgálatokkal kimutathatók (E66. ábra).

A pancreas betegségei 

Fejlődési rendellenességek. Pancreas divisum: a 
pancreas nagy részét drenáló ductus Santorinin 
keresztül a pancreas enzymek nehezebben ürülnek 
és a pangás pancreatitist okozhat. A diagnózis fel-
állítása nagyobb gyermekeknél ERCP-vel történik, 
magas térerejű (1-1,5 T) MRI szintén mutathatja az 
elváltozást MRCP (mágneses rezonanciás cholangi-
opancreaticographia) vizsgálat során.

Pancreas annulare: a pancreas ventrális és dorsá-
lis része fusionált, körbeveszi és szorítja a duode-
num leszálló szárát. Felső passage vizsgálattal a bél 
obstructio jól kimutatható.
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enteralis cysta, bél duplicatio, Meckel diverticulum, 
polyp, tumor lehet az ún. vezetőpont. UH vizsgálat-
nál: harántmetszetben: céltábla vagy kokárda jelet 
látunk a betüremkedő bélszakasz rétegeinek meg-
felelően (+ oedema) (E74 a. ábra), hosszmetszetben 
az elváltozás a vesére hasonlít; így „pseudokidne-
y”-nek nevezik. Natív rtg. felvételen az invaginatio 
fennállási idejétől függően széles vékonybél nívók, 
illetve gázszegénység lehet. A kezelésben a radio-
lógiai módszereknek nagy szerepe van. Régebben 
báriumos kontrasztanyaggal (E74 b. ábra) vagy 
levegővel töltötték föl a vastagbelet, napjainkban 
ultrahang ellenőrzéssel fiziológiás sóoldattal végzik 
a desinvaginálást. Sikeres desinvaginálás esetén a 
műtét elkerülhető. A therápiás beavatkozás csak 
perforáció gyanúja esetén kontraindikált. 

A vékonybél egyéb betegségei. Az enteritis necro-
tisans jellegzetes újszülöttkori betegség. Natív rtg. 
felvételen a belek gázosak, a bélfal vaskos, kis lég-
buborékok lehetnek benne, levegő kerülhet a porta 
rendszerbe is (máj vetület).

Egyéb gyulladásos és a ritka daganatos betegsé-
gek diagnosztikája megegyezik a felnőttekével.

A hasi traumák gyakoriak gyermekkorban, a bél-
sérülés azonban ritka. Tompa hasi sérülés következ-
tében a duodenum retroperitonealis szakasza sérül-
het legkönnyebben, és a bélfalban haematoma, 
obstructio alakulhat ki, illetve szabad retro vagy int-
raperitonealis levegő látható. Ezen elváltozások UH 
vagy passage vizsgálattal kimutathatók (E75. ábra).

A colon betegségei
Fejlődési rendellenességek. Az anorectalis anomáliák 
főbb típusai: teljes elzáródás: agenesia (teljes anus 
membran), rectum atresia (a rectumban elzáródás, 
de az anus kialakult), anorectalis agenesia ( a rec-
tum distalis része és az anus nem alakult ki), ez a 
leggyakoribb típus. Részleges membrán képződ-
ménynél stenozis alakulhat ki az anusnál. A fejlődési 
rendellenességek társulhatnak urogenitalis vagy 
perinealis fistulákkal. A radiológiai felvételt fejjel 
lefelé lógatott helyzetben végezzük, így a gáz 
„sapka” mutatja az elzáródás helyét (E76. ábra).

Meconium csap syndroma: a colon functionalis 
éretlensége miatt a meconium szívósan tapad a 
bélfalhoz. Natív felvételen láthatóak a meconium 
rögök, melyek obstructióhoz vezethetnek. 
Gastrografinos feltöltésnek nemcsak diagnosztikus, 
hanem therápiás értéke is van, mivel a kontraszt-
anyag segít a kitapadt meconium leválasztásában.

Duplicatiok, enterogen cysták l. a gyomor és 
vékonybélnél.

Megacolon congenitum (Hirschprung): a colon 
valamelyik szakaszán (főként a rectum proximalis, 
sigma distalis részén) a parasympaticus ganglionok 
hiánya miatt szűkület, illetve az előtt tágulat alakul 
ki. Kimutatása: irrigoscopiával, rövid distalis szakasz 
feltöltés gyakran elegendő (12.20. ábra).

A colon egyéb betegségei. Appendicitis acuta a 
felnőttekhez hasonlóan, egyik leggyakoribb hasi 
kórkép gyermekkorban is. Általában a klinikai tüne-
tek alapján felismerhető, szükség esetén az UH vizs-
gálat és/vagy CT segíthet a periappendicularis 
infiltratio, illetve a szövődmények: abscessus, peri-
tonitis kimutatásában.

A colitis ulcerosa, a Chron betegség a gyermek-
korban ritka, diagnosztikája megegyezik a felnőtte-
kével.

A colon tumorai gyermekkorban ritkák, familiáris 
adenomatozus polyposis, nagyon ritkán carcinoma 
fordul elő.

A traumás (iatrogén) colon perforatio idegen-
test, nagyerejű tompa hasi sérülés, szondázások 
után alakulhat ki, melyet a natív röntgen vizsgálattal 
(szabad hasi levegő) általában kimutatható. Fedett 
perforationál a CT vizsgálat segít: a kis levegő 
buborékok a sérülés környezetében felismerhető.

Vese és húgyutak betegségei 

Fejlődési rendellenességek
Hydronephrosis – húgyúti obstructiók. Hydronephrosis 
alatt a vese üregrendszerének tágulatát értjük, mely 
nem ritkán együtt jár az ureterek tágulatával is. Az 
üregrendszeri tágulatok nagyságának megítélésére 
(mérsékelt, közepes fokú, súlyos) az UH vizsgálat az 
egyik legalkalmasabb módszer. A hydronephrosis 
oka gyermekkorban leggyakrabban fejlődési rend-
ellenesség (obstructio), mely a húgyutak bármely 
szakaszán jelentkezhet, és ennek függvényében 
alakulnak ki a különböző fokú tágulatok. A fejlődési 
rendellenességek többsége már intrauterin UH 
vizsgálattal felismerhetők, a pontos diagnózis azon-
ban a születés után állítható fel.

Congenitalis pelvico-ureteralis (PU) obstructio: 
leggyakoribb az un. veleszületett „intrinsic” steno-
sis, mely a PU határ abnormis hosszanti izomzata, 
collagénrostos fibrozisa, ischemiás lesiója miatt jön 
létre. Rendellenesen futó (számfeletti) arteriák külső 
compressiót okozhatnak a PU határon. A veseme-
dence és kelyhek a szűkület súlyosságától függően 
tágulnak.

rást alkalmazhatunk, s a műtét az esetek egy részé-
ben elkerülhető.

Az oesophagus daganatai gyermekkorban 
nagyon ritkák. Leiomyoma, polyp, fibroma, hae-
mangioma (benignus) és laphám cc. vagy lympho-
ma (malignus) alig fordul elő.

oesophagus idegentest nyelés a gyermekkor 
egyik gyakori „balesete”. Sugárfogó idegentest ese-
tén natív kétirányú mellkas felvétel elegendő (nyaki 
szakasz epipharinx felvétel is fontos lehet), nem 
sugárfogó idegentest esetén nyeletéses vizsgálatot 
(Isovist) kell végeznünk a nagyobb idegentestek 
kimutatásánál (lásd 12.9. ábra).

Az oesophagus traumás (iatrogén-endoszkópos) 
sérülése, rupturája ritka, gyulladásos jelek, mediasti-
nalis levegő megjelenése utalhat a sérülésre.

A gyomor betegségei
Fejlődési rendellenességek. A gyomor duplicatioja 
nagyon ritka, gyakoribb viszont az enterogen cysta, 
mely általában UH vizsgálattal felismerhető (kettős 
falú cysta gyakrabban a gyomor nagy görbületé-
nél). Gyomor vizsgálatnál külső benyomat látható a 
gyomor kontúrján. CT vizsgálat segíthet a pontos 
lokalizatio, nagyság megítélésénél.

Hypertrophias pylorus stenosis multifactoriali-
san öröklődő pylorus izom megvastagodás, általá-
ban 2-6 hetes korban okoz hányást. Ultrahang vizs-
gálattal a pylorus harántátmérőjét és az izomzat 
vastagságát mérjük. Ha a harántátmérő 8 mm-nél, 
az izomvastagság 3 mm-nél nagyobb és a csatorna 
13 mm-nél hosszabb, akkor a pylorus hypertrophia 
diagnózisa felállítható. A gyomor röntgen vizsgálat-
nál a gyomor tágult, folyadékkal telt, antiperistalti-
kák láthatóak (12.19. ábra).

A gyomor egyéb betegségei. Ulcus ventriculi, 
daganatok gyermekkorban nagyon ritkán fordulnak 
elő. Stress ulcus csecsemő-gyermekkorban is fel-
léphet (postoperatív szak, égés, tartós parenteralis 
táplálás), kimutatására az endoscopia a legalkalma-
sabb, de perforáció esetén szabad hasi levegőt 
látunk a mellkas-has röntgenfelvételen.

A vékonybél betegségei
Fejlődési rendellenességek. Duodenum atresia: a pat-
kóbél veleszületett elzáródása viszonylag gyakori és 
általában már natív rtg. felvétel alapján felismerhető 
(„double-bubble” kettős levegő „sapka” a gyomor 
és az atresia fölötti szakaszon), vagy kontrasztanya-
got fecskendezhetünk a gyomorba (E71. ábra).

Jejunum atresia: a bal felső quadransban néhány 
tágult bélkacs, distalisabban gázmentes belek. 

Kontrasztanyag szondázásával az elzáródás ponto-
san meghatározható.

Vékonybél veleszületett szűkületei intrauterin 
ischemia, Ladd szalag leszorítás, pancreas annulare 
miatt alakulhat ki. Kimutatás: natív és kontraszt-
anyagos passage vizsgálattal.

Duplicatiók általában a terminális ileumnál, min-
dig a bél amesenteriális oldalán található. 
Kimutatására UH vizsgálat, sokszor azonban csak 
műtétnél derül ki az elváltozás.

Meckel diverticulum: a ductus omphaloenteri-
cus maradványa, az ileocoekalis billentyűtől kb. 30 
cm-re lévő tasak a mesenteriummal ellentétes olda-
lon. Gyakran vérezhet, kimutatása nehéz. (Izotóp 
vizsgálat: Tc-99m pertechnetatot az ectopiás gyo-
mornyálkahártyát tartalmazó Meckel diverticulum 
fölveheti). Súlyos gastrointestinalis vérzés forrás 
kimutatására az angiográfia szolgál.

Malrotatio, a mesenterium fixatios zavarai: az int-
rauterin fejlődés során a bélcsatorna 3x90°-os óra-
mutató járásával ellentétes forgást végez. Ha ez a 
forgás csak részlegesen következik be, malrotátióról 
beszélünk. Formái: 

I. típus (nonrotatio): csak az első 90°-os forgás 
történik meg: a duodenum a kp. vonaltól jobbra, a 
jejunum jobb oldalon, az ileum középen, a coecum 
baloldalon található és az ileum jobbról szájadzik 
be a coecumba. 

II. típus: 180°-os forgás: duodenum az arteria 
mesenterica superior mögött, a jejunum jobb olda-
lon, az ileum középen és baloldalon, a coecum 
középen, magasan a vékonybelek előtt található, az 
ileum balról szájadzik be a coecumba, a mesente-
rium rövid. 

III. típus: a duodenum és vékonybelek norm. 
helyzetűek, coecum magasan, jobb oldalon látható 
a coecum hibás forgása miatt (E72. ábra).

A leírt elváltozások passage vizsgálattal, illetve 
jól irrigoscopiával kimutathatók.

A bél elzáródásai: ileusok. Meconium ileus újszü-
löttkorban cystás fibrosis részjelensége (ld. légúti 
betegségek), perforátióhoz, meconium peritinitis-
hez vezethet. Natív has felvételen: habos, szemcsés, 
meszes intenzitású meconium látható a belekben, 
szabad hasi levegő, folyadék (UH) is lehetséges. 
Irrigoscopia során kis, keskeny un. microcolon ábrá-
zolódik (E73. ábra).

Invaginatio: csecsemőkorban gyakori bélelzáró-
dás, melynek során az orálisabb bélszakasz kesztyű-
újj-szerűen betüremkedik a distalisabb bélbe. Az 
igazi okot nem ismerjük, predisponáló tényezők 
lehetnek: lymphoid hyperplasia (infectiók kapcsán), 
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csecsemőknél az ureter szájadék izomzat éretlensé-
ge (primer), mely később spontán gyógyul. Ez 
utóbbiaknál örökletes, familiáris előfordulás igazol-
ható az esetek egy részében. A reflux súlyosságának 
megítélésére szolgál a nemzetközi stádium beosz-
tás (E81. ábra). 

Húgyúti betegség esetén csecsemő- kisgyer-
mekkorban fontos a fertőzések hátterében esetleg 
meglévő fejlődési rendellenességek felismerése 
illetve a vesicoureteralis reflux kimutatása. A képal-
kotó eljárások közül az ultrahang, cystographia, izo-
tóp (DMSA) vizsgálatok egymást jól kiegészítik és 
szükségesek a pontos diagnózishoz (E82. ábra).

Egyéb gyulladásos eredetű betegség: tuberku-
lózis és gombák okozta pyelonephritis gyermekkor-
ban ritkán fordul elő.

A húgyutak daganatos betegségei
A vese daganatai. A Wilms-tumor (nephroblastoma) 
az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganat a 
gyermekkorban (12.21. ábra). Általában egy oldali, az 
esetek 10%-ában azonban mindkét vesében előfor-
dul. A képalkotó eljárások közül az ultrahang és a CT 
segít a daganat jellegének és kiterjedésének meg-
határozásában, melyre egy nemzetközi stádiumbe-
osztást használunk. 

I. stádium: jól körülírt daganat, mely a vesekap-
szulán belül helyezkedik el.

II. stádium: a tumor áttöri a kapszulát és infiltrálja 
a vese körüli szöveteket.

III. st.: a peritoneumban, a környéki nyirokcso-
mókban metastasisok vannak.

IV. st.: távoli hematogén úton keletkező, más 
szerveket is érintő metastasisok is vannak (pl. tüdő-
ben).

V. st.: ha mindkét vesében van daganat.
Egyéb vese daganatok gyermekkorban ritkák, 

előfordul intrarenalis teratoma (zsírszövetet és 
meszesedést tartalmaz), angiomyolipoma (sclerozis 
tuberosához társul, zsír- és érképletet tartalmazó 
daganat), valamint leukemia és lymphoma vese 
manifesztációja is lehetséges.

Alsó húgyúti rendszer daganatai. A hólyag izom-
zatból kiinduló rhabdomyosarcoma mellett leio-
myosarcoma fordul elő ritkábban gyermekkorban. 
Mindkét daganat infiltrálja a környező lágyrészeket, 
a húgyutakat, így vizeletpangáshoz vezethet (E83. 
ábra).

A húgyutak sérülései. A gyermekkori tompa 
hasi traumáknál leggyakrabban a vese sérülhet. A 
vesesérülések súlyossága szerint elkülöníthető: egy-

szerű vesecontusio (látható lényegi sérülés nincs), 
parenchyma sérülés üregrendszeri érintettség nél-
kül (intrarenális hematoma, kis subcapsularis vér-
zés); parenchyma és üregrendszeri sérülés (nagyobb 
subcapsularis vérzések, üregrendszeri tágulat); 
vesepólus leszakadás; vesekocsány sérülés (a vesét 
ellátó erek is sérülnek) (E84. ábra). 

Az ureter és hólyag sérülései viszonylag ritkáb-
ban fordulnak elő. Gyermekkorban különösen kis-
lányoknál gondolni kell hólyag idegentestre is. A 
pontos diagnózishoz az UH vizsgálat mellett a CT 
vizsgálat, esetleg intravénás urográfia vezethet. 

Mellékvese betegségei 

A mellékvese vérzés: jellegzetes újszülöttkori elvál-
tozás, egy vagy kétoldali is lehet. Súlyos shock álla-
pothoz társulhat, de véletlen leletként is előfordul. 
Ultrahang vizsgálattal kezdetben echoszegény, a 
mellékvese kontúrját követő apopleptiform vérzés; 
majd a belső echok jelennek meg és az elváltozás 
nagysága fokozatosan csökken (E85. ábra).

Mellékvese hyperplasia: csecsemőkorban adre-
no-genitalis-syndrománál, nagyobb gyermekek-
nél Cushing syndrománál találunk mellékvese 
hyperplasiát. Az elváltozás általában kétoldali és a 
mellékvese eredeti formáját megtartva finom 
noduláris szerkezetet mutat az UH és CT képen 
egyaránt.

Tumorok. A mellékvese velőállományából kiin-
duló neuroblastoma a csecsemő és kisdedkor egyik 
leggyakoribb daganata. 

Stádiumai: 
I. a daganat jól körülhatárolt és teljes eltávolítása 

lehetséges; 
II/a. a szerv kontúrját meghaladja a daganat, de 

a középvonalig nem terjed; 
III/a. a test középvonalát meghaladja, és nyirok-

csomó metastasisok is vannak (nem minden eset-
ben); 

III/b. az egyoldali tumor, ellenoldali nyirokcsomó 
metastasissal jár együtt; 

III/c. a középvonalat meghaladó daganat, kétol-
dali nyirokcsomó érintettséget okoz; 

IV. távoli nyirokcsomó, csont, csontvelő máj stb. 
metastasisok találhatók; IV-S: jól körülhatárolt I. vagy II. 
st. kis daganatok disseminalt szervi metastasisokkal. 

Az UH, CT, MR vagy MIBG (metaiodobenzylgua-
nidin) scintigraphia, mind alkalmas a primer tumor 
és metastasisok kimutatására, illetve követésére 
(E86. ábra). 

Vizsgálómódszerek: UH, izotóp, iv. urographia. A 
differenciál diagnosztikában el kell különíteni a 
valódi és un. functionális obstructiókat, mely diure-
ticus urographiával, izotóp vagy UH vizsgálattal 
lehetséges. A diureticum adása után a functionális 
obstructióknál a pyelonból a vizelet kiürül, organi-
cus obstructiónál ez nem következik be, hanem a 
tágulat tovább növekszik (E77. ábra).

Ureterovesicalis (UV) obstructio: több formája 
ismert: congenitalis primer megaureter hólyag sac-
culaval, egyszerű ureterocele, ectopias ureter, ecto-
pias ureterocele. A veleszületett elváltozások mel-
lett un. szerzett forma is ismert: neurogen hólyag-
nál, reflux következtében (gyulladás után), műtétek 
(neoimplantatio) után találkozhatunk vele. A tágult 
ureter mellet az üregrendszer is jelentősen tágul 
(E78. ábra).

Ureterocele-nek nevezzük, ha az ureter termina-
lis szakaszán submucosus, cysticus tágulat alakul ki 
a szájadék pontszerű szűkületével. Alak és nagyság 
tekintetében nagy variációt mutatnak, kettős üreg-
rendszernél gyakoribbak és többnyire a felső üreg-
rendszerhez tartoznak. Az üregrendszer jelentős 
tágulatával jár együtt.

Hólyag nyaki, hátsó urethra billentyű okozta 
szűkület általában kétoldali megaureterhez és hyd-
ronephrosishoz vezet.

Az alsóbb húgyutak szűkületének kimutatásánál 
az UH és urográfia mellett a mictios cystourethrog-
ráfiának is jelentősége van. A hólyag kontraszt-
anyaggal való feltöltése után, vizelés közben figyel-
jük, hogy az ureterek retrograd telődnek-e (reflux – 
l. gyulladásos betegségek), illetve az urethrat vizs-
gáljuk, hogy azon van-e kóros elváltozás.

Az üregrendszer (ureter) egyéb fejlődési rendel-
lenességei: pyelon és ureter duplex, pyelon duplex 
és ureter fissus, kehely diverticulumok, megacalico-
zis (esetleg megaureterrel) ritkábban vezetnek hyd-
ronephrosishoz. 

Cystás vesebetegségek. A gyermekkori vagy a 
gyermekkorban észlelt vese cysták általában vele-
született elváltozások és több formájuk ismert.

A szoliter cysta egy egyszerű vesecysta, mely 
egy jól körülírt nephronrészből és gyűjtőcsatorná-
ból áll, s a nagyobb gyűjtőrendszerrel nincs kapcso-
lata.

Kehelydiverticulum: a kehellyel v. pyelonnal kap-
csolatban álló cystozus képlet.

Parapelvicus cysta: a vesehilus környékén képző-
dő, gyakran a parenchymában is terjedő cysta.

Multilocularis cysta: (benignus multilocularis 
cysticus nephroma): éretlen veseszöveti elemet tar-

talmazó, septumokkal elválasztott, epithellel bélelt, 
folyadékot tartalmazó cysta, mely a parenchymá-
ban foglal helyet, az üregrendszerrel nem közleke-
dik, viszont azon benyomatot képezhet.

Örökletes polycystás vesebetegségek
A gyermekkori cystás betegségek osztályozása 

Potter szerint történik, mely szerint négy típust 
különíthetünk el.

Autoszomalis recesszíven öröklődő polycystás 
vese (ARPKD) – Potter I. típusú betegség: mindkét 
vesében mind a cortexben, mind a medullában 
számos apró cysta képződik, melyek tágult gyűjtő-
csatornáknak felelnek meg ép nephronnal és glo-
merulussal. Gyakran már újszülöttkorban felismer-
hető, s rossz prognózisú betegség.

Felnőttkori dominánsan öröklődő polycystás 
vese (ADPKD) – Potter III. típusú betegség: mindkét 
vese érintett, a nephronok cystás tágulata mellett, 
ép részek is találhatók. Általában a felnőttkorban 
kerül felismerése, de már fiatal gyermekkorban is 
manifesztálódhat. A betegséggel máj, pancreas és 
lép cysta is társulhat (E79. ábra).

Multicystás dysplásia (MCDK). Jellegzetesen 
egyik oldali vesében fordul elő, a veseszövet abnor-
mális differenciálódása, melyhez húgyúti obstruc-
tió is társul. Ha ez korán az intrauterin életben 
következik be, akkor súlyosabb károsodás (Potter II. 
forma) (E80. ábra), ha később keletkezik, enyhébb 
elváltozás jön létre (Potter IV. forma). A cysták spon-
tán csökkennek, majd eltűnhetnek. Gyakran más 
fejlődési rendellenességgel is társulnak.

Húgyúti gyulladásos betegségek
Reflux nephropathia. Pyelonephritis. Az acut húgy-
úti gyulladásos betegségek gyermekkorban gyako-
riak, legtöbbször az Escherichia coli okozza a húgy-
hólyag, majd a vesemedence gyulladását. A gyulla-
dás gyakrabban bekövetkezik húgyúti fejlődési 
rendellenességek esetén. A gyulladás maradvány-
tünetek nélkül gyógyulhat, de maradandó károso-
dás is, veseparenchyma hegesedés is kialakulhat, 
mely chronikus pyelonephritishez, később vese-
elégtelenséghez vezethet.

Mivel a chronikus pyelonephritis kialakulásában 
a vesicoureteralis refluxnak tulajdonítanak szerepet, 
a betegséget reflux nephropathiának is nevezik, 
annak ellenére, hogy a háttérben nem mindig talál-
ható reflux.

Vesicoureteralis reflux alatt a hólyagból az urete-
ren keresztül a vesemedencébe visszaáramló vize-
letet értjük. A reflux oka lehet az ureterszájadék 
rendellenessége (szekunder refluxok) vagy fiatal 
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A csontmagokból kifejlődő epiphysisek (csont 
végek), különösen a kéz és láb ujjain különböző 
alaki, nagysági eltéréseket mutathatnak: pl. haran-
galakú epiphysis. Nem ritka az un. pseudoepiphysis, 
mely a metacarpusokon levő részleges virtuális 
hasadék miatt alakul ki. A kézen és a lábon több un. 
járulékos csontmag is megjelenhet. Mindezeken 
kívül az apophysis magok alaki, számbeli eltérése, 
irregularis csontkontúr egyenetlenségek (újszülöt-
teknél kettős cortikális), a több magból csontosodó 
epi- és apophysisek – mint normál variánsok – 
okozhatnak diagnosztikai problémát, utánozhatnak 
törést vagy epiphyseolysist (E92. ábra).

osteochondrozisok. osteochondrozis a fejlő-
désben lévő csontmagok: epi- és apophysismagok 
betegsége, melynek során a magok feltöredeznek, 
lelapulnak, majd újracsontosodnak és legtöbbször 
kisebb-nagyobb deformitással gyógyulnak. A 
betegség eredete ismeretlen, legtöbbször trauma 
(microtrauma) jöhet szóba, mely un. asepticus nec-
rozist okozva vezet olykor súlyos elváltozásokhoz.

Leggyakoribb kórképek: Perthes-kór a femur fej 
necrozisa, mely gyakran csípőficam után alakulhat 
ki (E93 a. ábra) ki, Schlatter–osgood-betegség: a 
tuberositas tibiae betegsége, Schauermann-
betegség: a csigolyák csontmagjainak necrozisa, 
Köhler betegség: a lábtő csontok közül az os navi-
culare necrozisa (E93 b. ábra).

Veleszületett fejlődési rendellenességek. A 
fejlődési rendellenességek ethiológiája nem min-
dig tisztázott, máskor egyértelmű ártalmakra 
(gyógyszer, vegyszer, ionizáló sugárzás) vezethetők 
vissza. A teljes végtagaplasiák ritkák, egy-egy csont 
hiánya azonban gyakoribb. A syndactiliák (össze-
csontosodás a kéz és lábujjakon) viszonylag gyako-
ribbak, akár önállóan, akár valamilyen syndroma 
részjelenségeként (E94. ábra).

Számfeletti ujjak szintén gyakrabban fordulnak 
elő. Nagyobb jelentősége van a (hosszúcsöves 
csontok egyoldali hypoplasiájának, mely orthopé-
diai műtétet igényel (E95. ábra). A méhenbelüli élet-
ben a rossz fekvés miatt alakulhatnak ki a hajlott 
végtagok (femur és tibia), melyet angolul „bowing 
legnek” nevezzük.

Dysplasiák. Alkati, öröklődő csontbetegségek, 
melyekre az egész csontrendszert érintő növekedé-
si és fejlődési zavarok jellemzők.

Az achondrogenezis és thanatophoriás törpe-
ség életképtelenséget eredményez, ilyenkor a 
koponya, gerinc csontosodása hiányos, a végtag-

csontok csökevényesek. Az achondroplasia és 
hypochondroplasia (chondrodysplasiák) törpenö-
véssel jár együtt, mivel zavartalan haránt csontnö-
vekedés mellett, a hossznövekedés gátolt (12.22. 
ábra).

Az osteogenezis imperfecta dominánsan örök-
lődő betegség. Több formája ismert, a Lobstein 
típusnál a csontok vékonyak (haránt növekedés 
gátolt) és törékenyek, mely tünetekhez süketség és 
kék sclera is társulhat. A betegség legsúlyosabb for-
mája az un. Vrolik típus, ennél az intrauterin életben 
bekövetkezett borda és végtagtörések miatt már a 
születéskor látható callus képződés a röntgenfelvé-
telen (E96. ábra).

Az osteopetrosis (márványcsont betegség) a 
végtag és lapos csontok csontosodási zavara, mely-
nél a fokozott csontosodás (sclerozis) miatt a velő-
állomány beszűkül. A csontok törésre hajlamosak 
(E97. ábra).

A csontrendszer metabolizmusának zavarai. 
A rachitis a D vitamin hiánya miatt kialakult porcfej-
lődési és csontosodási zavar. Koraszülötteknél, hely-
telenül táplált csecsemőknél gyakoribb. Jellemző a 
metaphysis végek kóros kiszélesedése, kimélyülése 
és a csontmagok késői megjelenése. Az egyszerű 
vitaminhiányos betegség mellett, mely D vitamin 
adására gyógyul, a betegség chronikus formája is 
előfordul parathyreoid hormon túlprodukciónál és 
krónikus vesebetegségekben is (D vitamin rezistens 
rachitis) (E98. ábra). Rachitishez hasonló kép látható 
hypophosphatásiánál és a scorbutnál (C-vitamin 
hiányos állapot) is.

Mucopolysaccharidozisok (MPS). Lysosomális 
enzim deffectuson alapuló súlyos kórkép, melyre a 
hibás bontás következtében felszaporodó muco-
polysaccharidok szöveti lerakódása jellemző. 
Napjainkban a tágabb kórképhez 11 forma sorolha-
tó, melyek közül jellegzetes tünetek láthatók a 
Hurler, Hunter, Morquio formánál: nagy fej, jellegze-
tes arc, ovoid alakú csigolyák, széles bordák, acetá-
bulum hypoplasia, rövid, kiszélesedett csontok 
(főként a kézen.) (12.23. ábra). 

Lipidtárolási betegség, Gaucher kór. Enzim 
defectus miatt felszaporodó glycocerebrosida rakó-
dik le egyes szervekbe, szövetekbe, mely miatt jel-
legzetes elváltozások alakulnak ki pl. a hosszú csö-
ves csontokban: különböző deformitások, csontve-
lő lesiók keletkeznek.

Gyulladásos betegségek. Az újszülöttkori és a 
későbbi gyermekkorban jelentkező osteomyelitisek 

Ganglioneurinoma, a differenciáltabb sejtes, 
jobb indulatú típus, ritkábban fordul elő és differen-
ciálása a neuroblastomától nehéz. Pheocromo-
cytoma gyermekkorban ritka. A vese cortexből kiin-
duló carcinoma szintén igen ritka. 

Férfi nemi szervek betegségei 
gyermekkorban 

Újszülött, kisgyermekkorban a here vándorlási zava-
rai fordulnak elő leggyakrabban. UH vizsgálatnál ha 
a scrotumban nem detektálható here (egy, ritkán 
kétoldali elváltozás), akkor az inguinalis csatornában 
vagy hasüregben kell keresni (retenció testis). A 
here egy vagy két oldali veleszületett hiánya igen 
ritka.

Hydrocele gyakori elváltozás, UH-val jól vizsgála-
ható (E87. ábra).

Here torsio (appendix torsio) epididymoorchitis 
az ún. „acut scrotum”-hoz vezet, ahol a conventio-
nalis UH vizsgálaton kívül Color Doppler vizsgálat 
jelzi a here és függelékeinek keringési zavarait (E88 
.ábra).

Heredaganatok ritkák, ezek közül a yolk sac 
tumor, teratoma, Leydig sejtes, granulosa sejtes 
daganat fordul elő. A tumor UH, szükség szerint CT 
vagy MRI vizsgálattal diagnosztizálható.

Paratesticularis tumorok: rhabdomyosarcoma, 
fibroma, leiomymoma nagyon ritkán fordul elő.

Női nemiszervek betegségei 
gyermekkorban 

Fejlődési rendellenességek: uterus hiány ritka, az 
uterus duplicatio vagina duplicatioval vagy anélkül 
fordulhat elő, általában súlyos egyéb fejlődési rend-
ellenességekhez (syndromákhoz) társul. Kimutatása 
genito- (vagino)gráfiával, MRI vizsgálattal lehetsé-
ges (E89. ábra).

Hydrocolpos (hydrometrocolpos) nem perforált 
hymen esetén fordul elő, nem ritkán hasi daganatot 
utánozva. UH vizsgálattal jól felismerhető dagana-
tot utánzó folyadékgyülem formájában. Differenciál 
diagnosztikailag ectopias ureterocele, paraurethra-
lis cysta, urethra prolapsus is szóba jön. 

ovarialis cystak: a tiszta bennékű, cystosus 
elváltozások általában jóindulatú, egyszerű cysták 
(E90. ábra). A cysta bevérezhet és/vagy torqualód-
hat, mely acut has klinikai képében jelentkezik. UH 

vizsgálattal a cystak nagysága jól mérhető, általá-
ban echoszegény képletek, vérzés esetén vegyes 
echoszerkezetet mutatnak, nívószerű elhelyezke-
déssel.

Kismedencei daganatok: a kismedencei dagana-
tok többsége az ovariumból indul ki, leggyakrab-
ban: teratoma, ritkábban germ cell tumor, leiomyo-
sarcoma, vagy rhabdomyosarcoma. A diagnosztiká-
ban az UH vizsgálaton kívül általában CT és/vagy 
MR vizsgálat is szükséges a daganat eredetének, 
pontos kiterjedésének meghatározásához, valamint 
egyéb kismedencei tumoroktól: neuroblastoma, 
rhabdomyosarcoma, presacralis teratomától való 
elkülönítéshez. CT vizsgálatnál a teratoma zsír (eset-
leg mész) tartalma a jellemző, míg a többi daganat 
általában inhomogén, és a kontrasztanyagot hal-
mozzák.

Csont-, ízület-, 
lágyrész-diagnosztika 

A csontok betegségei 

Csontmagok, csontkor, normál csontvariánsok, 
osteochondrozisok. Az intrauterin életben kifejlő-
dött csontok további növekedése a születés után a 
porctelepekből kifejlődő un. csontmagok segítsé-
gével meghatározott szabályszerűség és időrend 
szerint történik. A csöves csontok hossznövekedése 
az epiphysis magok segítségével, alaki változása az 
apophysis magok révén történik. A „kéztő” és „lábtő” 
csontok porctelepeinek csontosodása csak a szüle-
tés után a 2-3. hónapban indul meg. Miután ezen 
csontmagok száma és fejlettsége normális fejlődés 
és növekedés esetén bizonyos életkorokra jellemző, 
ezért ezek röntgen vizsgálata megfelelő standardok 
alapján felhasználható az un. biológiai érettség 
(csontkor) meghatározására. Ennek alapján megál-
lapítható a retardált biológiai fejlődés (a csontma-
gok alakja, száma nem az életkornak megfelelően 
fejlődnek) vagy accelerált fejlődés (túl gyors növe-
kedés) (Normálisan lányoknál a fejlődés gyorsabb, 
fiúknál lassabb). Retardáció súlyos betegségek ese-
tén (vitaminhiányos állapot, anyagcsere betegsé-
gek), accelaratio – gyorsult fejlődés – leggyakrab-
ban hormonális túltermelés vagy kezelés következ-
tében (endokrin daganatok) fordulnak elő. A csont-
kor megállapítására általában a kézről készített 
röntgenfelvétel szolgál (E91. ábra).
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ossificálódó fibroma. Meszesedést mutató 
daganat, mely főként a maxillán és mandibulán for-
dul elő, gyakorlatilag alig választható el a fibrozus 
dysplasiától.

Fibrozus dysplasia. Az osteoblastok érésének és 
differenciálódásának zavara, melynek következté-
ben a velőűrből kiinduló lytikus jellegű elváltozáso-
kat látunk egy (monostoticus forma) vagy több 
csonton (polyostoticus forma) (E105. ábra).

Csontcysták. A csonton belül folyadékkal telt 
üregek. Különböző formái ismertek: egyszerű (soli-
ter) juvenilis cysta, mely általában a hosszú csöves 
csontokon fordul elő. Pathológiás törésre hajlamosí-
tó elváltozás (E106. ábra). Az aneurysmás csontcysta 
gyorsan növekvő daganat, mely a corticálist elvéko-
nyítja, vért és kötőszöveti sejteket tartalmaz.

Rosszindulatú daganatok. osteosarcoma. A gyer-
mekkorban az egyik leggyakoribb rosszindulatú 
daganat. A gyorsan növekvő daganatsejtek szövet-
tanilag lehetnek osteoblastok, chondroblastok, dif-
ferenciálatlan kis, világos sejtek, fibrohistiocyták. A 
daganat általában a hosszú, csöves csontok metap-
hysiséből indul ki, lyticus és sclerotikus részek ábrá-
zolódnak a röntgenfelvételen. A csont destructiója 
mellett a lágyrészeket is infiltrálja. A periosteális 
reakció háromszög alakú lehet, melyet elnevezőjé-
ről Codman-háromszögnek hívnak (E107. ábra). 

Ewing sarcoma. A csontvelőből kiinduló, általá-
ban a csöves csontok meta- diaphysisében elhe-
lyezkedő lyticus, de sclerotikus részeket is tartalma-
zó daganat. A corticálist destruálja és a réteges 
periostealis árnyék „hagymahéj”-szerű. A lapos 
csontokból is kiindulhat. Gyakran ad metastazisokat 
(E108. ábra).

Chondrosarcoma. Porcsejtek burjánzásából 
kialakuló rosszindulatú daganat. osteolytikus és cal-
cificatiot mutató részekből áll. Többnyire a késői 
gyermekkorban alakul ki, nemritkán az enchondro-
matozisok malignizálódnak.

Végtagcsontok traumás elváltozásai. A gyer-
mekkori csontsérülések több szempontból is külön-
böznek a felnőttkori törésektől. A rugalmas, hajléko-
nyabb fiatal csont három jellegzetes törési formát 
mutat.

Zöldgallytörések: a legegyszerűbb az ún. subpe-
riostealis gyűrődéses törés a hosszú csöves csontok 
metaphysisein: a bevérzés miatt a periosteum elő-
emelkedik kis kontúrgyűrődés formájában, mely 
általában nem jár elmozdulással (E109 a. ábra). 
Klasszikus zöldgallytörés: a diaphysiseken a törtvé-

gek egymástól való oldalirányú elszakadását a vas-
kos periosteum megakadályozza, viszont kisebb-na-
gyobb tengelyeltérés keletkezik (E109 b. ábra). E 
törés legenyhébb formája az ún. hajlításos törés: 
amikor „makroszkóposan” a röntgenfelvételen nem 
látszik törés, viszont a csont meghajlik (a spongiozá-
ban, corticálisban microfracturák vannak). A törése-
ket ficam is kísérheti, például a könyöktáji sérülések-
nél (E109 c. ábra).

Epiphyseolysisek: traumás erőbehatás következ-
ményeként az epiphysis magok elcsúsznak a 
metaphysisről. A sérülések tipizálására több felosz-
tás ismert, melyek közül a Salter és Harris által aján-
lott az egyik bevált módszer (E110. ábra).

I. típus: egyszerű vagy „tiszta” epiphyseolysis, 
amikor az epiphysis úgy válik el a metaphysistől, 
hogy abból nem törik le csontrész.

II. típus: a metaphysisből egy kis darab letörik és 
az epiphysissel együtt mozdul el (12.24. ábra).

III. típus: az epiphysis intraarticularis törése (ten-
gelyirányú vagy ferde), a letört epiphysis darab 
elmozdul.

IV. típus: a törési vonal az izületi felszínen kezdő-
dik, tengelyirányba halad, és a metaphysisből és 
epiphysisből letört darab együtt mozdul el.

V. típus: az epiphysis egy segmensét nagy comp-
ressió, erőhatás éri, mely a növekedési zóna károso-
dásával jár. Röntgenfelvételen az epiphysis fuga 
beszűkülése utalhat e típusra. Gyanú esetén CT 
vagy MR vizsgálat vezethet a korrekt diagnózishoz.

Apophyseolizisek: Az apophysisek a csont 
végső formájának kialakításában vesznek részt, 
izmok, szalagok tapadására szolgálnak. A porctele-
pekből kialakuló csontmagok leszakadhatnak, 
kisebb-nagyobb elmozdulást mutathatnak. Formái: 
„tiszta” apophyseolysis és osteoapophyseolysis (a 
csontból kitört darabbal történik az elmozdulás) 
(E111. ábra).

A gyermekkori törésgyógyulás jellegzetességei. A 
fiatalkori csontszövet szinte tökéletes regenerációra 
képes. A törés után gyors callusképződés indul meg 
(periostealis és „intraossealis”), mely kis gyermekek-
nél már néhány nap múlva ábrázolódik a röntgen-
képen. Minél fiatalabb a gyermek, annál intenzí-
vebb a callusképződés. Jó repositio esetén is szinte 
tökéletes gyógyulás várható. Epiphysis sérüléseknél 
azonban mindig tökéletes, „anatómiai” repositio 
szükséges a jó gyógyuláshoz. Nem tökéletes repo-
sito esetén növekedési zavar: korai fugazáródás 
(rövidülés), deformitások functiozavarral, vagy foko-
zott hossznövekedés indulhat meg.

sok szempontból különböznek a felnőttkori for-
máktól. Az esetek többségében bakteriális sepsis 
(strepcoccus, staphylococcus) részeként jelentkez-
nek. 

Kezdetben a tünetek enyhék lehetnek, az érin-
tett csonton mérsékelt fájdalom, duzzanat jelent-
kezhet. A röntgenfelvételen általában az első két 
héten nem látható elváltozás, a jellegzetes csont 
destructio (osteolyzis) később ábrázolódik. Izotóp 
csont scan és MRI már a korai elváltozásokat (gyul-
ladásos oedema) is képes kimutatni. osteomyelitis 
leggyakrabban a hosszú csöves csontokon, ritkáb-
ban a lapos csontokon (csigolya) fordul elő (E99. 
ábra).

Az osteomyelitis chronikus (subacut) formája az 
ún. Brodie-tályog, melyben granulátiós szövetsza-
porulat, gyulladásos exudatum, esetleg sequester 
található.

Chronikus osteomyelitis (subacut) forma előfor-
dul tuberculozisnál, sarcoidozisnál, syphilisnél is.

Csontelváltozások hematológiai betegsé-
geknél. Leukémiában a betegség első tünete lehet 
a visszatérő csontfájdalom (végtag, gerinc). A fájda-
lom jelentkezése után jellegzetes csonteltérések: 
általános vagy helyi osteoporozis, subepiphyseális 
világos, haránt sávok, periosteális reakció, corticális 
defectus, lytikus jellegű kisebb-nagyobb gócok 
keletkezhetnek a csontokon. Nem ritkán a csonto-
kon észlelt elváltozás hívja föl a figyelmet malignus 
betegség lehetőségére.

Lymphogranulomatozis (Morbus Hodgin) 
betegségnél a csontelváltozások a betegség 
későbbi szakaszában, többnyire másodlagosan 
jelentkeznek a többi szervi manifesztációt követő-
en. Lehet lyticus vagy fokozott sclerozissal járó 
elváltozás is.

Histiocytozis (Langerhans-sejtes histiocytozis) a 
histiocyták, plasmasejtek, lymphocyták és eosi-
nophil sejtek lokális, vagy diffus több szervre kiter-
jedő infiltrációjából áll. Ismeretlen eredetű beteg-
ség. Egyesek vírus infectiók etiológia szerepét vetik 
föl, mások daganatnak tartják. 3 fő formája ismert: 
a Letterer Siwe betegség csecsemőkorban jelent-
kezik, hirtelen acut tünetekkel, különböző szervi 
érintettséggel és jellegzetes lytikus csontelváltozá-
sokkal főként a koponyaboltozati csontokon. 
Cytostatikus kezelés hatására az elváltozások javul-
hatnak, máskor a betegség halálhoz vezet (E100. 
ábra).

A Hand-Schüller-Christián forma kisgyermekek-
nél fordul elő. Nyirokcsomó megnagyobbodás, 

bőrelváltozás mellett az előző formához hasonló 
csontelváltozások lehetnek, főleg a lapos csonto-
kon.

Az eosinophyl granuloma a legenyhébb forma, 
inkább nagyobb gyermekeknél jelentkezik. A 
tapintható bőrelváltozások mellett az előzőekhez 
hasonló csontelváltozások találhatók egy vagy több 
csonton. Az elváltozás a lapos csontok mellett a 
hosszú csöves csontokat is érintheti (E101. ábra).

Csontdaganatok. A gyermek- és serdülőkor-
ban a primer csontdaganatok fordulnak elő leg-
gyakrabban. A csontdaganatokat a WHo javaslata 
alapján kilenc csoportra lehet felosztani: melyen 
belül jó- és rosszindulatú elváltozások különíthetők 
el. A leggyakoribb formákat az alábbiakban tárgyal-
juk.

Jóindulatú csontdaganatok. osteoid osteoma. 
Egy centrális kis osteoid szövet (nidus) körül sclero-
tikus gyűrű látható a csontban. Leggyakoribb a 
hosszú csöves csontok diaphysiseiben, intracortica-
lisan felületesen vagy intraosseálisan mélyebben 
helyezkednek el (E102. ábra).

osteochondroma. A csont felszínéből eredő 
porcborítású daganat, melyet exostosisnak is nevez-
nek. Két formája különíthető el: a soliter forma álta-
lában a csöves csontok metaphysiseiből indul ki, 
változó alakú és nagyságú. Multiplex formája auto-
somális, domináns öröklődésű, mely mind a hosszú 
csöves csontokon, mind a lapos csontokon is elő-
fordul (E103. ábra).

Chondroma. Porcsejtekből álló jóindulatú daga-
nat, mely intraosseálisan (enchondroma) vagy a 
csont mentén növekedik (periostealis chondroma). 

A soliter forma általában a csöves csontok (kéz, 
láb) epiphysiseiből fejlődik ki, nem ritkán cysta-sze-
rű képletként. A multiplex formát enchondromato-
zisnak nevezik, általában egyoldali csontokat érint 
(pl. olier-féle enchondromatozis).

Az ér eredetű daganatok közül a hemangioma 
jellegzetesen lapos csontokon (csigolyákon vagy 
koponyán) fejlődik ki. Nem ritkán a bőrön lévő 
kisebb-nagyobb érképletek hívják föl a figyelmet az 
esetleges csont manifesztációra. A lymphangiomák 
hasonlóak a hemangiomákhoz és csak szövettani 
vizsgálattal dönthető el eredetük.

A fibroma kötőszövet eredetű daganat, melynek 
különböző formái különíthetők el. Non ossificáló 
fibroma, melyet fibrozus corticális defectusnak is 
hívnak, általában a csöves csontok metaphysisein 
fordul elő, excentrikus lytikus elváltozás, melyen 
belül szeptáltság látható (E104. ábra).
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(E117. ábra). Nem bakteriális eredetű myositisek 
gyakran autoimmun betegségekhez társulnak (der-
matomyositis, lupus arythematosus). MRI vizsgálat 
segíthet az elváltozás kimutatásában. 

Myositis ossificans. Az izmok szemcsés vagy 
vonalszerű meszesedésével járó kórkép két fő cso-
portra osztható: myositis ossificans traumatica, 
mely sérülések után keletkezik, bár gyulladást köve-
tően is előfordul (E118. ábra). Myositis (fibrodyspla-
sia) ossificans progressiva egy veleszületett örökle-
tes kötőszöveti megbetegedés, mely kisgyermek-
korban kezdődhet és szimmetrikusan érinti mind-
két testfél izomzatát. Hosszú, széles lemezszerű 
meszesedés szinte páncélszerűen akadályozza a 
normális izomtevékenységet. Az ossificatio érinti az 
ízületeket is, és előrehaladott állapotban ízületi 
ankylozisok alakulnak ki (E119. ábra).

Izomsérülések és következményeik. A gya-
kori mindennapos balesetek legtöbbször lágyrész 
sérüléshez vezetnek, melyek megfelelő orvosi ellá-

tás után jól gyógyulnak. Nagyobb baleseteknél 
izomszakadás, bevérzések keletkezhetnek, melyek 
kimutatására az ultrahang és MRI vizsgálattól várha-
tó a legjobb eredmény. A nehezen felszívódó 
vérömlenyek daganat gyanúját kelthetik, így kimu-
tatásuk igen fontos.

Lágyrészdaganatok
Jóindulatú daganatok. Leggyakrabban a 

kisebb-nagyobb hemangiomák fordulnak elő. Több 
típus különíthető el: capillaris, cavernozus és kevert 
forma. A lágyrészekben lévő hemangioma jól vizs-
gálható mind ultrahang (Color Doppler), mind MRI 
vizsgálattal (E120. ábra).

Rosszindulatú daganatok. A gyermekkori rosszin-
dulatú daganatok közül viszonylag ritkák a lágyrész 
daganatok. Leggyakoribb a rhabdomyosarcoma, 
mely embrionális mesenchymális sejtekből indul ki 
s primitív izomsejteket is tartalmaz. Bármelyik régi-
óban előfordul, leggyakoribb a fej-nyaki régióban 
illetve a végtag és kismedencei (hólyag) izomzatból 
indul ki (E121. ábra). 

Ízületi betegségek 

Fejlődési rendellenességek. Gyakoriság szerint 
az ízület fejlődési rendellenességei közül a meden-
ce és a csípő fejlődési zavarai említendők elsősor-
ban.

A sacrum és az os coccygeum teljes vagy részle-
ges hiánya viszonylag gyakrabban előfordul, sok-
szor anorectális és/vagy húgyúti anomáliával 
együtt. A veleszületett femur luxatio ritka.

A csípőizület dysplasiája az egyik leggyakoribb 
kórkép, melynek korai (születés utáni) felismerése 
igen fontos, hogy a femur luxatiója elkerülhető 
legyen. A csípőizületi vápa egy érési fejlődési folya-
maton megy keresztül, így a vápatető a röntgen 
képen meredeknek tűnik, ezért mérése fontos a 
kezelés szempontjából. Az ultrahang, mint szűrő-
vizsgálat szintén jelentős szerepet játszik annak 
eldöntésére, hogy az újszülött (csecsemő) igé-
nyel-e ortopédiai kezelést a femur luxatió megelő-
zésére. A vápatető meredekségének mérésére szol-
gál az ún. Graf-féle ultrahang módszer, (12.25. ábra), 
melynek értékei az alábbiakban láthatók.

12.1. táblázat. Gráf – féle csípődysplasiás típusok

Típus/szög α β

II. / a → 50 – 60 55 – 77 fiziol. éretlen

II. / b → 50 – 60 55 – 77 (3 hó) dysplasia

II. / c → 50 – 60 55 – 77 kritikus dysplasia
(Pavlik kengyel)

III. 43 → 77 ↓ (Sublux) (Pavlik 
kengyel) ↑

IV.     → 43 ↓ 77 ↑ (luxált) (Pavlik 
kengyel)

A coxa vara congenita egy olyan csípő deformi-
tás, melynél a femur-nyak és diaphysis szög az élet-
korhoz tartozó normális szög alá csökken (E112. 
ábra). A diaphysis szögek a különböző életkorokhoz 
tartozó normál értékei az E113. ábrán láthatók. Az 
elváltozáshoz további csont és egyéb szervi fejlő-
dési rendellenesség is társulhatnak.

A coxa valga deformitásnál a femur-nyak és 
diaphysis szög növekszik, melyhez szintén számos 
fejlődési rendellenesség is társulhat.

A tibia váránál (Blount deformitás) a tibia szár 
mediális íveltséget mutat, melynek következtében 
növekedési zavar (jellegzetes „o” láb), térdízületi 
mozgáskorlátozottság jöhet létre (E114. ábra).

Egyéb ízületek hiánya (csukló, boka könyökízület) 
nagyon ritkán együttesen is előfordul.

Ízületi gyulladások. Csípőízületi gyulladás (acut 
transitorikus synovitis) viszonylag gyakran előfordul 
gyermekkorban, különböző fertőzések részjelensé-
geként is. A synoviális gyulladásos izzadmány ultra-
hang vizsgálattal jól követhető.

Krónikus csípőízületi gyulladás inkább tubercu-
lótikus fertőzés után alakulhat ki.

Az ízületek egyéb betegségei. Juvenilis rheu-
matoid arthritis ismeretlen ethiológiájú autoimmun 
eredetűnek tartott betegség, mely a synoviális szö-
vetek chronikus gyulladásával, az ízületi porcok, 
inak, lágyrészek érintettségével jár együtt. Nagyobb 
ízület gyulladásával (pl. térd) kezdődhet, majd a kis 
ízületek elváltozásai (kéz, csigolyák) dominálnak. 
Röntgenfelvételen a kéz csontjain periostealis meg-
vastagodás, az izületi rések beszűkülése látható. 
Ultrahang vizsgálattal az ízületi folyadék (kis meny-
nyiségű), MRI vizsgálatnál a porc destructio, syno-
viális folyadék, a bursák, inak gyulladásos tünetei 
láthatók (E115. ábra).

Ízületi sérülések. Direkt izolált ízületi sérülések 
gyermekkorban ritkák, viszont az ízületbe hatoló 
csonttörések gyakoriak. Ezek kimutatása fontos, 
mivel gyakran ettől függ, hogy szükséges-e műtét 
vagy nem. A natív röntgenfelvétel nem mindig 
mutatja az ízületi sérülést, így alkalmanként CT vagy 
MRI vizsgálat szükséges.

Az ízületi ficamok nem ritkák gyermekkorban, 
általában csonttöréshez társulnak, azonban izolál-
tan, törés nélkül is előfordulnak (E116. ábra).

Jellegzetes kisgyermekkori sérülés az un. „meg-
rántott könyök”, mely a kezénél fogva vezetett 
gyermek karjának hirtelen megrántása során jön 
létre. A sérülés lényege a radius fej subluxatiója, 
mely röntgenképen sem ábrázolódik mindig.

Lágyrész betegségek diagnosztikája 

Myositisek, bakteriális eredetű gyulladásos 
lágyrészduzzanatok. Sérülést követően vagy 
osteomyelitishez társulva a test bármely régiójában 
kialakulhat fertőzéses eredetű izomgyulladás, mely 
tályogképződéshez vezethet, mind a felületes, 
mind a mélyebb izmok között. Ultrahang, MRI vizs-
gálat pontosan jelzi a tályog tartalmát, kiterjedését 



Pediátriai képalkotó diagnosztika    563562    Pediátriai képalkotó diagnosztika

12.1. ábra. 
Csecsemőrögzítő Babyx teknő. Mellkasi röntgenvizsgálat 
függesztett helyzetben

12.2. ábra. 
Hydrocephalus. T1 súlyozott coronalis síkú MRI felvételen 
aqueductus stenosis következtében kialakult kamratágulat

12.3. ábra. 
Corpus callosum agenesia. MRI T1 súlyozott coronalis síkú 
felvételen „szarv alakú” frontalis szarvak (a), sagittalis síkú T2 
súlyozott felvételen csak a tágult oldalkamra látható, a cor-
pus callosum hiányzik (b)

A

B

12.4. ábra. 
Arachnoidealis cysta. CT felvételen „súlyzó” alakú, mindkét 
oldalra kiterjedő cysta (a), MRI T1 súlyozott axiális (b), és 
sagittális síkú felvételen (c) látható a jelentős nagyságú cysta 
kiterjedése

A

B

C

12.5. ábra. 
Kamrai vérzés. Koponya ultrahang vizsgálatnál jobb oldalon 
az oldalkamra frontalis szarvába és III. agykamrába törő 
parenchymás vérzés. Hydrocephalus

12.6. ábra. 
Koponyaboltozati törés. Koponya oldalirányú röntgenfelvé-
telen kettős impressiós törés látható az os parietalen jobb-
oldalon (a), CT vizsgálatnál (csontablak) a benyomódott 
csont darabok jól láthatók (b)

A

B

Ábrák:
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12.8. ábra. 
Astrocytoma. CT vizsgálatnál a kisagyban nagy cysticus, de 
szolid részt is tartalmazó, a kontrasztanyagot jól halmozó 
terime látható (a), mely MR T1 súlyozott coronalis felvételen 
szintén kontrasztanyag halmozást mutat (b)

A

B

12.7. ábra. 
Agytályog. CT felvételen melléküreg gyulladást követően 
bal oldalon, kiterjedt széli kontrasztanyag halmozást mutató 
szabálytalan alakú hypodenz terület látható, mely tályognak 
bizonyult

12.9. ábra. 
Idegentest az oesophagusban. Sugárfogó idegentest (fém-
karika) látható az oesophagus nyaki-mellkasi szakaszának 
határán

12.10. ábra. 
Golyva. Ultrahang vizsgálatnál a megnagyobbodott hyper-
reflectív pajzsmirigyen belül egy cystának megfelelő hypo-
reflectív képlet ábrázolódik

12.11. ábra. 
Rekeszsérv. Nyeletéses (passage) röntgenvizsgálatnál balol-
dalon a gyomor a mellkasban ábrázolódik

12.12. ábra. 
Cystás fibrosis. Mellkas AP röntgenfelvételen mindkét tüdő-
félben fibrozis jelei, jelentősen tágult hörgők (bronchiecta-
sia) (a), CT felvételen jól láthatók a tágult hörgők (b)

A

B
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12.13. ábra. 
Respiratory distress syndroma (RDS). AP röntgenfelvételen 
IV. stádiumban teljes atelectasia (a), III. stádiumban részleges 
atelectasia (b) látható

A

B

12.14. ábra. 
Pleuropneumónia. Mellkas röntgenfelvételen a jobb tüdő-
félben inhomogén transparencia csökkenés. A rekesz nem 
differenciálható (a). CT vizsgálat mutatja a pleurális folyadé-
kot (b)

A

B

12.15. ábra. 
Thymus hyperplasia. AP mellkas röntgenfelvételen a medi-
astinum felső és középső szakaszát a thymus mindkét olda-
lán kiszélesíti (a), mely UH vizsgálattal is ábrázolható (b)

A

B

12.16. ábra. 
Neuroblastoma. AP mellkas röntgen képen a jobb felső 
lebeny vetületében paravertebrálisan egy lágyrészintenzitá-
sú terime látható (a), mely CT vizsgálatnál dorsalisan helyez-
kedik el. Szövettan: neuroblastoma (b)

A

B

12.17. ábra. 
Echinococcus cysta. Hasi ultrahang vizsgálatnál a májban 
többrekeszes cystozus képlet
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12.18. ábra. 
Pancreas pseudocysta. Hasi ultrahang vizsgálattal a hasi 
traumát követő 2 hét múlva a pancreas állományának meg-
felelően egy jelentős nagyságú cystozus képlet ábrázolódik

12.19. ábra. 
Pylorus hypertrophia. Hasi ultrahang vizsgálatnál a pylorus 
izomzat körkörösen megvastagodott (a), nyeletéses röntgen 
vizsgálatnál a hosszú megnyúlt pylorus csatorna ábrázoló-
dik, a gyomor tágultabb (b)

A

B

12.20. ábra. 
Megacolon congenita. Irrigoscopiánál a jelentősen tágult 
colon látható

12.21. ábra. 
Wilms tumor. CT vizsgálatnál a bal veséből kiinduló jelentős 
nagyságú necrotikus területeket is tartalmazó daganat lát-
ható

12.22. ábra. 
Achondroplasia. Alsó végtagokról készített röntgenfelvéte-
len a femur distalis és tibia proximális metaphysisei kiszéle-
sedtek, a csontmagok inhomogének, szabálytalan alakúak

12.23. ábra. 
Mucopolisaccharidozis (MPS). Alkar-kéz röntgenfelvételen 
láthatók a betegségre jellemző radius-ulna metaphysisek és 
a vaskos, széles, „legyezőszerű” metacarpusok (Morqio forma)
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12.24. ábra. 
Epiphyseolysis. Az alkarról készített kétirányú röntgenfelvé-
telen a radius distalis csontmagjának dorsalis irányú epiphy-
seolysise látható (a). Boka kétirányú röntgenfelvételen a tibia 
distalis epiphysise néhány mm-el dorsalis irányba csúszott 
(b) (SH II. típusok)

A

B

12.25. ábra. 
Csípő dysplasia. Csípő-ultrahangvizsgálatnál látható képle-
tek. Sematikus ábra (a) segédvonalak ultrahangvizsgálatnál 
(b)

A

B
E.1. ábra. 
Gyermekek vizsgálatához használatos sugárvédelmi eszkö-
zök (ólomkötény, gonádvédők).

E.3. ábra. 
Játszóház a miskolci Gyermekegészségügyi Központban

E.2. ábra. 
CT vizsgálat altatásban (stereotaxiás beavatkozáshoz való 
előkészítés)

E.4. ábra. 
Encephalomyelocele.
CT vizsgálat során occipitalisan látható az elváltozás 

E. ábrák
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E.5. ábra. 
Chiari I. malformáció.
A T1 súlyozott sagittalis síkú MRI felvételen a kisagyi tonsilla 
a II-s nyakcsigolya síkjában ábrázolódik

E.6. ábra. 
Holoprosencephalia. 
Alobáris forma: MRI T2 súlyozott axiális síkú felvételen patkó 
alakú közös kamra (occipitalis szarvak), fusionált thalamus, a 
III. agykamra, a falx cerebri és a corpus callosum hiányzik (a).
Semilobaris forma: CT felvételen közös kamra, hydrocepha-
lus látható. A falx cerebri hátsó része kialakult, az elülső nem. 
(Intrauterin vírusfertőzés okozta meszesedések a kamra kon-
túrján) (b). Lobaris forma: CT felvételen a septum pelluci-
dum hiányzik (c)

A

B

C

E.7. ábra. 
Agyria (Lissencephalia).
CT képen periventricularisan a frontalis szarvak előtt hypo-
densitás (oedema) látható. A fossa Sylviik a normálistól 
lényegesen dorsalisabban helyezkednek el E.9. ábra. 

Dandy – Walker malformáció.
T1 súlyozott sagittalis síkú felvételen a IV. agykamra cystiku-
san tágult, a tentorium és a sinusosk elemeltek, a kisagy 
hypoplasiás

E.8. ábra. 
Heterotopia.
T2 súlyozott axialis síkú MRI felvételen főként baloldalon 
„kettős kortikális” látható

E.10. ábra. 
Kisagyi hypoplasia.
CT vizsgálat során a kisagyi vermis hypoplasiás, a ciszterna 
magna ennek következtében tágultabb
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E.11. ábra. 
Neurofibromatosis I. – opticus glioma.
CT vizsgálat során a chiasmának megfelelően kontraszt-
anyag halmozó inhomogén terime ábrázolódik

E.13. ábra. 
Sturge - Weber syndroma.
Kontrasztanyag adása után a CT felvételen jól látható a jobb-
oldali hemispherium diffus intenzív kontraszt halmozása az 
éranomáliának megfelelően

E.12. ábra. 
Sclerosis tuberosa.
CT vizsgálat során mindkét oldalon subependymalisan illet-
ve jobboldalon az agyállományban meszesedés látható. 
Mérsékelt hydrocephalus. A jobb oldali frontalis szarv előtti 
hypodenzitás műtéti beavatkozás következménye

E.14. ábra. 
Leukomalácia (a), Multicystas encephalomalacia (b)
CT képen nagy hydrocephalus. A frontális szarvak körül kife-
jezett hypodenzitás finom septumokkal, mely a coagulatios 
necrozis következtében alakult ki (a).
CT felvételen nagy aszimmetrikus hydrocephalus – a kamrák 
környezetében multiplex kis cystozus képletek (b)

A

B

E.15. ábra. 
Porencephalias cysta. 
Koponya UH vizsgálatnál a jobb oldali frontalis szarv mellett 
egy cystozus képlet látható (a), CT vizsgálatnál a bal oldali 
oldalkamra mellett a kamrával közlekedő cysta látható (b)

A

B
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E.16. ábra. 
Moya-moya syndroma.
CT vizsgálatnál jobb oldalon a putamennek megfelelően kis 
hypodenzitás látható (a), DSA vizsgálatnál a jobb oldali a. 
cerebri media szűkebb, környezetében „füstszerű” collateralis 
értelődés látható AP (b), és oldalirányú (c) felvételen

A

B

C

E.17. ábra. 
Ischemiás stroke.
A bal oldali a. cerebri media szűkülete következtében a 
törzsdúcok síkjában kiterjedt hypodenzitás látható CT vizs-
gálatnál (a), magas jelintenzitású terület MRI T2 súlyozott 
axiális síkú felvételen (b). MR angiográfiánál jól ábrázolódott 
a szűkült szakasz (c)

A

B

C

E.18. ábra. 
Vérzéses stroke. 
T2 súlyozott axiális síkú MRI felvételen a vérzésnek megfele-
lő magas jelintenzitású terület látható, az a. cerebri posterior 
ellátási területén (a), DSA vizsgálatnál ábrázolódik a többszö-
rös éranomália (mindkét oldalon) (b)

A

B
E.19. ábra. 
Subduralis vérzés.
CT vizsgálatnál baloldali subduralis vérzésnek megfelelő 
hyperdenzitás látható. Jobboldalon arachnoidealis cysta

E.20. ábra. 
Epiduralis vérzés.
CT vizsgálatnál kamrai diszlokációt okozó nagy epiduralis 
vérzésnek megfelelő hyperdensitás látható baloldalon
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E.21. ábra. 
Intraventricularis és parenchymás vérzés.
CT vizsgálatnál kamrába (oldalkamra és III. agykamra) törő 
periventricularis állományvérzés (hyperdenzitás), valamint 
subarachnoideális vérzés (hyperdens interhemispheriás rés)

E.22. ábra. 
Chronikus subduralis vérzés.
CT felvételen a bántalmazott gyermeknél kétoldali chroni-
kus subduralis vérzésnek megfelelő hypodenzitás és hydro-
cephalus látható

E.23. ábra. 
Meningitis (a) és encephalitis (b).
CT felvételeken bakteriális infectio következtében kialakult 
agyhártyagyulladás látható. Jellemző a periventricularis 
oedema és hydrocephalus, és kevés subduralis folyadék (a). 
Herpes vírus okozta kiterjedt fehér és szürke állományban 
zajló folyamat, mindkét oldalon necrozisnak megfelelő 
hypodenzitás (b)

A

B

E.25. ábra. 
Medulloblastoma.
CT vizsgálatnál a hátsó skálában a középvonalban a kont-
rasztanyagot gyengén halmozó terime látható (a), mely MR 
T1 súlyozott sagittalis síkú felvételen a vermisben helyezke-
dik el (b)

A

B

E.24. ábra. 
Cytomegalia vírusfertőzés.
CT felvételen a méhenbelüli életben történt fertőzés követ-
keztében kialakult kamrai meszesedés és hydrocephalus
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E.26. ábra. 
Agytörzsi glioma.
MRI sagittalis síkú T1 súlyozott felvételen az agytörzs jelentő-
sen szélesebb, állományában elmosódott határú, inhomo-
gén alacsonyabb jelintenzitású terime látható

E.27. ábra. 
Craniopharingeoma.
CT felvételen a III. agykamra síkjában a hypophysis – hypot-
halamus régióból kiinduló szemcsés meszesedést tartalma-
zó terime, mely hydrocephalust okoz (a). MRI sagittalis síkú 
T2 súlyozott felvételen az elváltozás zömében magasabb 
jelintenzitást mutat (b)

A

B

E.28. ábra. 
Sinusitis.
Natív orr-melléküreg röntgenfelvételen mindkét sinus 
maxillaris halványan fedett, mely főként nyálkahártya duzza-
natból ered.
CT vizsgálat egy másik betegnél a jobboldali sinus maxillaris 
empyaemáját mutatja, a bal oldaliban mucocele (b)

A

B

E.30. ábra. 
Blokkcsigolya.
AP röntgenfelvételen (urográfiás kép) a D12 – L1 csigolya 
blokkot alkot. A D12 borda baloldalon csökevényes. Nagy 
jobbra konvex thoracolumbalis torziós scoliosis (a). Sacralis 
gerinc hiány: a deformált L5 csigolya után csak egy csökevé-
nyes S1 csigolya látható (b)

A

B

E.29. ábra. 
Mastoiditis.
Rossmann típusú röntgenfelvételen a jobboldali antrum 
csaknem teljes egészében fedett, a baloldali részleges pneu-
matizációs gátlást mutat

E.31. ábra. 
Tethered cord.
T1 súlyozott sagittalis síkú MRI felvételen a gerincvelő y alak-
ban egy sacralisan elhelyezkedő lipomához tapad (magas 
jelintenzitás)
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E.32. ábra. 
Scoliosis.
Gerinc AP röntgenfelvételen a 
D-L gerincen nagyfokú jobbra, 
majd balra konvex torsios scolio-
sis látható

E.33. ábra. 
Intramedullaris gerincvelő tumor.
T1 súlyozott sagittalis síkú MRI felvételen kontrasztanyagot 
halmozó intramedullaris tumor (astrocytoma) látható D VII. 
csigolya magasságában

E.34. ábra. 
osteomyelitis (újszülött).
Ultrahang vizsgálattal (hossz metszet) a dorso-lumbalis 
átmenetnél egy hyporeflectív terime látható (a), CT vizsgá-
latnál a csigolyatestből kiinduló hypodenz terime (absces-
sus) látható, mely a kontrasztanyagot a széli részen halmoz-
za (b)

A

B

E.35. ábra. 
Traumás eredetű csigolya luxatio.
Natív oldalirányú röntgenfelvételen a C4 nyaki csigolya 
néhány mm-es dorsalis irányú elmozdulást mutat
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E.36. ábra. 
Leukémia pathológiás csontszerkezet.
oldalirányú gerinc felvételen a csigolyatestek, főként a 
középső harmadban alacsonyabbak és jelentősen mészsze-
gények

E.37. ábra. 
Pectus excavatus.
oldalirányú mellkas röntgenfelvételen az sternum-gerinc 
távolság a normálistól lényegesen kisebb

E.38. ábra. 
Borda fejlődési rendellenesség.
AP röntgenfelvételen bal oldalon a 3. és 4. bordák hátsó ívei 
összenőttek

E.39. ábra. 
Aotra ring.
Nyeletéses mellkas röntgenfelvételen az oesophagus felső 
szakaszán a hátsó falon ujjbegynyi benyomat, mely a rend-
ellenesen futó nagyér következtében alakult ki

E.40. ábra. 
Tüdő hypoplasia.
Mellkas röntgenfelvételen a bal mellkasfél és tüdő kisebb 
(a), izotóp vizsgálatnál a hypoplásiás bal tüdő jól látható (b)

A

B
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E.41. ábra. 
Sequestratio.
T1 súlyozott axiális síkú MRI felvételen baloldalon a gerinc 
mellett az aortából eredő ér táplálja a sequestrálódott tüdő-
részt

E.42. ábra. 
Lobaris emphysema.
Mellkas röntgenfelvételen a felfújódott jobb tüdőfél hernia-
lizálódik baloldalra (műtétnél: középső lebeny lobáris emp-
hysema)

E.43. ábra. 
Congenitalis cysticus adenomatoid malformatio.
AP röntgen képen a jobb hilus vetületében vékonyfalú cysta 
látható (a). CT vizsgálatnál mindkét oldalon cystozus képle-
tek láthatók (b)

A

B

E.44. ábra. 
Hörgő fejlődési rendellenesség – trifurcatio.
AP röntgenfelvételen a jobb felső lebeny csúcsi segmensé-
nek atelectasiája látható (a), az elvégzett bronchográfián 
látható, hogy a jobb felső lebeny hörgő a bifurcatio magas-
ságából ered (b)

A

B

E.45. ábra. 
Bronchiectasia.
Bronchográfia során AP (a) és oldalirányú felvételen (b) 
főként a bal tüdő 6. segmensének hörgői „szőlőfürt”-szerű 
tágulatot mutatnak

A

B
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E.46. ábra. 
Nedves tüdő (Wet lung syndroma).
AP mellkas felvételen mindkét tüdőfél fátyolos. Az érképle-
tek differenciálhatók

E.48. ábra. 
Pneumothorax (PTX).
AP röntgenfelvételen RDS szövődményeként kialakult bal-
oldali PTX látható az AP mellkas röntgenfelvételen

E.49. ábra. 
Pneumomedistinum (PM).
AP mellkas röntgenfelvételen RDS szövődményeként kiala-
kult PM (széles levegőárnyék a mediastinális képletek körül) 
látható

E.47. ábra. 
Magzatvíz aspirációs syndroma (MAS).
AP mellkas felvételen mindkét tüdőfélben diffuz durva köte-
ges-gócos árnyékoltság látható

E.50. ábra. 
Pulmonalis interstitiális emphysema (PIE).
Mellkas röntgenfelvételen lélegeztetés szövődményeként 
kialakult PIE: főként az alsó lebenyekben „lépesméz-szerű” kis 
emphysemás bullák láthatók

E.51. ábra. 
Status asthmaticus.
AP mellkas röntgenfelvételeken (egymást követő napokon 
készültek) változó kiterjedésű és jellegű atelectasiák és emp-
hysemás területek láthatók ugyanazon betegnél (a-b). A 
status oldódása után az atelectasia eltűnt (c)

A

B

C



Pediátriai képalkotó diagnosztika    591590    Pediátriai képalkotó diagnosztika

E.52. ábra. 
Hörgő idegentestek.
Mellkas AP és oldalirányú röntgenfelvételeken sugárfogó idegentest árnyék (kavics) látható a jobb főhörgőben (a-b); mogyo-
ró okozta obstructív emphysema és transparentia csökkenés a jobb tüdőben (c); jobb főhörgőben lévő babszem okozta 
jobboldali teljes atelectasia (d)

A

B

C

D

E.53. ábra. 
Tüdő metastasis. 
CT felvételen mindkét oldali tüdőfélben több, subpleuráli-
san elhelyezkedő kisebb-nagyobb metastasis (Wilms tumor-
ból származnak)

E.54. ábra. 
Bronchopneumónia.
AP mellkas röntgenfelvételen mindkét tüdőfélben inhomo-
gén apró, gócos árnyékoltság látható (a). Vírus pneumónia 
és bakteriális felülfertőződéssel: a jobb felső lebeny bázisán 
és a bal oldali szívrekesz szögletben inhomogén transparen-
tia csökkenés (b)

A

B
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E.56. ábra. 
Löffler pneumónia.
Mellkas AP röntgenfelvételen a jobb tüdőfél csaknem teljes 
egészében, a bal tüdő részben infiltrált (a). Egy nap múlva 
készült felvételen lényeges javulás (b) (ascaris lárva okozta 
atelectasia és gyulladás)

A

B

E.55. ábra. 
Postpneumóniás cysta.
AP mellkas röntgenfelvételen pleuropneumóniát követően 
kialakult cystozus képletek láthatók a jobb tüdőfélben

E.57. ábra. 
Adult Respiratory Distress Syndrome. (ARDS).
Mellkas röntgenfelvételen III.-IV. stádiumú ARDS: mindkét 
oldalon atelectasia, megnagyobbodott szív

E.58. ábra. 
Congenitalis vitiumok.
Fallot tetralógia (operált). Mellkas röntgenfelvételen a szív 
balra mérsékelten nagyobb, a szívcsúcs elemelt (a). Minden 
irányba megnagyobbodott szív, jelentősen tágult, elmosó-
dott parahilaris erek (ASD + VSD, cardiális dekompenzáció, 
kisvérköri pangás) (b)

A

B

E.59. ábra. 
Bronchogén cysta.
Mellkas röntgenfelvételen a bal hilus vetületében egy kerek 
árnyék látható (a), CT (b) és MRI T2 súlyozott axiális síkú fel-
vételen (c) a cysta jól látható

A

B

C

E.60. ábra. 
Lymphoma.
CT vizsgálatnál az elülső mediastinumban jelentős nagysá-
gú nyirokcsomókból álló conglomerátum látható főként 
baloldalon
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E.61. ábra. 
Tüdő parenchyma és trachea sérülés.
AP mellkas röntgenfelvételen mindkét tüdőfélben finom 
halvány transzparencia csökkenés látható (a). CT vizsgálattal 
a parenchyma sérülés jobban ábrázolható (b)

A

B

E.62. ábra. 
Trachea ruptura.
CT vizsgálattal a trachea sérülése, a környező kiterjedt 
mediastinális levegővel jól ábrázolható

E.63. ábra. 
Choledochus cysta.
Hasi ultrahang vizsgálatnál a máj vetületében jelentős nagy-
ságú cystozus képlet, mely műtétnél choleductus cystának 
bizonyult

E.64. ábra. 
Máj daganatok.
Újszülöttkori hemangioendothelioma (a,b) és hepatoblasto-
ma (c).
CT vizsgálatnál jelentősen megnagyobbodott máj, állomá-
nyán belül kerek hypodenz képletek (a), MRI T2 súlyozott 
felvételeken az óriás összefüggő tumor kerek magas jelin-
tenzitású képletek formájában ábrázolódik (b). CT vizsgálat-
nál a máj állományában a középvonalban inhomogén kerek 
képlet (c)

A

B

C

E.65. ábra. 
Lép cysta.
CT vizsgálatnál a lép ventro-mediális állományában egy 
jelentős nagyságú follicularis jellegű cysta látható

E.66. ábra. 
Máj és lép sérülései.
CT vizsgálatnál jelentős mennyiségű szabad hasi folyadék a 
máj és lép körül, többszörös vérzés (hyperdenzitás) a máj-
ban és laceratio (a). Lépruptura, inhomogén lépszerkezet (b)

A

B
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E.67. ábra. 
Cystás fibrozis.
Hasi CT felvételen a pancreas szöveti állománya alig látható, 
helyét zsírszövet foglalja el

E.68. ábra. 
oesophagus atresia.
Mellkas nyeletéses vizsgálatnál jól látható az atresiás oesop-
hagus tasak

E.69. ábra. 
Achalasia.
Nyeletéses röntgen vizsgálatnál a jelentősen tágult oesop-
hagusból csak keskeny sugárban ürül a kontrasztanyag

E.70. ábra. 
oesophagus striktura.
oldalirányú nyeletéses röntgenfelvételen az oesophaguson 
többszörös szűkület látható, mely gombás gyulladás követ-
keztében alakult ki egy leukémiás gyermeknél

E.71. ábra. 
Duodenum atresia.
Kontrasztanyag nyeletése után végzett gyomor röntgen 
vizsgálatnál látható az atresias duodenum. A belekben nincs 
levegő
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E.72. ábra. 
Malrotatio típusai: nonrotáció (a), malrotáció I. (b), malrotá-
ció II (Köteles után) (c)

A

B

C

E.73. ábra. 
Meconium ileus.
AP irányú hasi röntgenfelvételen a belek gázszegények. 
Diffuse meszesintenzitású árnyékok láthatók a belekben

E.74. ábra. 
Invaginatio.
Hasi ultrahang vizsgálatnál látható a jellegzetes „kokárda 
tünet” (a). Irrigoscopiás felvételen a colon transversumig érő 
invaginatum látható (b)

A

B

E.75. ábra. 
Duodenum traumás vérzés. Bélruptura.
Nyeletéses röntgenvizsgálatnál (passage) a duodeno-jeju-
nális határon a bevérzett duodenum fal miatt passage aka-
dály (tágult leszállószár) (a). Hasi röntgenfelvételen jól látha-
tó a rekeszalatti levegősáv a duodenum rupturája következ-
tében (b)

A

B
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E.77. ábra. 
Pelvicoureteralis obstructio.
Ultrahang vizsgálat (Furosemid adása előtt és után) jelentő-
sen tágult pyelont mutat, mely diureticumra növekszik (a). 
Urográfiánál láthatók a jelentősen tágult kehelyvégek és 
pyelon valamint a szűk PU határ (b)

A

B

E.76. ábra. 
Anus atresia (anorectalis agenesia).
oldalirányú hasi röntgenfelvételen a sacrumnál a bélárnyék 
elvégződik és a rectumnál elhelyezett jelőlésig (fehér csík) 
mintegy 2-3 cm hiányzik

E.78. ábra. 
Vesicoureteralis szűkület.
Ultrahang vizsgálatnál a vese üregrendszere jelentősen 
tágult (a). Urográfia során látható a jelentősen tágult bal ure-
ter és vese üregrendszer (b)

A

B

E.79. ábra. 
Polycystás vese.
Ultrahang vizsgálatnál mindkét vese nagyobb (a képen a 
jobb vese) fokozott reflektivitású, a vesében számos cysta 
látható

E.80. ábra. 
Multicystás vese.
Ultrahang vizsgálatnál a jobb vesében nincs normális paren-
chyma állomány, a vesében halvány septumokkal elválasz-
tott cystozus képlet látható
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E.81. ábra. 
Nemzetközi stádium beosztás a reflux súlyosságának meg-
ítéléséhez

E.82. ábra. 
Vesicoureterális reflux.
Mictios cystoureterográfiánál jobboldali IV.-V. stádium reflux 
látható

E.83. ábra. 
Hólyag rhabdomyosarcoma.
CT vizsgálatnál a hólyagfalából kiinduló annak lumenét 
jelentősen szűkítő terime látható (a), mely MRI vizsgálat T1 
súlyozott axiális síkú felvételen kissé magasabb jelintenzitást 
ad (b)

A

B
E.84. ábra. 
Vesesérülés.
CT vizsgálatnál a bal vese kontúrja nem éles, környezetében 
inhomogén hyperdens folyadék (vér). Vese ruptura

E.86. ábra. 
Neuroblastoma.
Hasi CT vizsgálatnál a bal mellékveséből kiindulóan egy 
jelentős nagyságú, a középvonalat meghaladó, inhomogén 
terime látható

E.85. ábra. 
Mellékvesevérzés.
Hasi ultrahang vizsgálatnál a jobb mellékvese jelentősen 
nagyobb, hyporeflectív, de belső echókat is tartalmaz

E.87. ábra. 
Hydrocele.
Ultrahang vizsgálatnál a scrotumban jelentős mennyiségű 
folyadék
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E.88. ábra. 
Here torsio.
Ultrahang vizsgálatnál a here jelentősen nagyobb, inhomo-
gén szerkezetű, kevés folyadék a here körül

E.90. ábra. 
ovariális cysta.
CT vizsgálatnál többrekeszes cysta látható a jobb oldali ová-
riumban

E.89. ábra. 
Uterus fejlődési rendellenesség.
Vaginográfia során osztott, uterus didelphus látható

E.91. ábra. 
Kéz röntgenfelvétel a csontkor meghatározáshoz.
(11 éves fiú életkorának megfelelő csontkor)

E.92. ábra. 
Csont (mag) variánsok.
oldalirányú röntgenfelvételen (a) és CT vizsgálat több csont-
magból fejlődő patellát mutat (b)

A

B

E.93. ábra. 
Asepticus csontmag necrozis.
Összehasonlító csípő AP felvételen a bal femurfej csontmag-
ja lelapult, feltörödezett (a).
oldalirányú röntgenfelvétel a lábról, melyen az os naviculare 
feltöredezett (b)

A

B
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E.94. ábra. 
Fejlődési rendellenesség.
A kezekről készült összehasonlító felvételen a jobb kézen 4 
ujj látható, az I.-es és IV. metacarpus rövid, a metacarpopha-
langealis izülettől kezdődően a II. és III-as ujj csontosan 
összenőtt

E.96. ábra. 
osteogenezis imperfecta. Vrolik típus.
Egész test röntgenfelvételen (babygramm), mely a születés 
után készült, látható a méhenbelüli csonttöréseket követő 
callus képződés a borda és végtagcsontokon

E.95. ábra. 
Fejlődési rendellenesség.
Csípő – végtag röntgenfelvételen a jobb femur veleszületet-
ten rövidebb középső harmadában haránt törés

E.97. ábra. 
osteopetrosis.
A csípőről készült röntgenfelvételen a csigolyatestek, a csí-
pőizületet alkotó csontok mésztartalma jelentősen fokozott, 
a bal femurnyaknak megfelelően pathológiás törés

E.98. ábra. 
Rachitis.
Kéz – alkar (a) és alsó végtag (b) röntgen felvételeken jelleg-
zetes „tálszerű” kiszélesedés látható a radius és ulna distalis 
metpahysisén (a) és a tibia distalis metaphysisén (b). Az alsó 
végtag csontok elgörbültek. (D vitamin rezistens renális 
rachitis)

A B

E.99. ábra. 
Újszülöttkori osteomyelitis és Brodie tályog.
Röntgenfelvételen a femur proximalis harmada fájdalmas, 
kezdődő csontszerkezeti eltérés és haránttörés (a), MRI vizs-
gálatnál a jelzett helyen alacsony jelintenzitás, mely az 
osteomyelitist igazolja (b)

A

B
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E.100. ábra. 
Histiocytozis.
Koponya oldalirányú röntgenfelvételen jellegzetes kerek- 
ovális felritkult területek láthatók a boltozati csontokon

E.102. ábra. 
osteoid osteoma.
A lábszárról készített oldalirányú röntgenfelvételen a tibia 
proximalis harmadában ventrálisan sclerotikus szélű kis fel-
ritkult terület (a) CT vizsgálatnál (b) és MRI vizsgálatnál (c) jól 
látható a nidus

A B

C

E.101. ábra. 
Eosinophil granuloma.
oldalirányú koponya felvételen az os parietalen egy kerek 
felritkult terület látható (a), mely CT vizsgálatnál (csontablak) 
hypodenz képletként ábrázolódik

A

B

E.103. ábra. 
osteochondroma.
Alkarról készített AP röntgenfelvételen mindkét radiuson 
inhomogén szerkezetű osteochondromának megfelelő 
képletek láthatók

E.104. ábra. 
Non ossificalo fibroma.
2 irányú alkar röntgenfelvételen a radiuson pathológiás 
törés látható, mely a radius cystozus jellegű tumora miatt 
jött létre (a), MRI vizsgálatnál T1 súlyozott coronalis síkú fel-
vételen a jelzett elváltozás alacsonyabb jelintenzitású. Műtét 
után szövettani vizsgálat non ossificalo fibromát igazolt

A

B
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E.105. ábra. 
Fibrozus dysplasia. Polyostotikus forma. 
Röntgenfelvételen a femur teljes hosszában kis kerek, ovális 
lytikus területek láthatók (a). Az elváltozásoknak megfelelő-
en T2 súlyozott coronalis síkú MRI felvételekn sokgócú 
magas jelintenzitású területek láthatók (b)

A

B

E.106. ábra. 
Juvenilis csontcysta. Pathológiás törés.
Röntgenfelvételen nagy kiterjedésű több rekeszes csontcys-
ta látható a humerus proximalis harmadában, ferde töréssel

E.107. ábra. 
osteosarcoma.
AP (a) és oldalirányú (b) röntgenképen a femur distalis harmadában inhomogén, inkább sclerotikus szerkezet periostealis 
reakcióval. MRI T1 súlyozott sagittalis natív (c) és kontrasztanyagos felvételen (d) jól ábrázolódik a lágyrészekre is kiterjedő 
csont tumor

A

B

C

D
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E.108. ábra. 
Ewing sarcoma.
CT felvételen a bal csípő lapátból kiinduló lágyrészt érintő 
nagy kiterjedésű daganat látható (a). MRI vizsgálatnál jól lát-
ható a lágyrész érintettség (b)

A

B

E.109. ábra. 
Csonttörések.
Az alkarról készített röntgenfelvételeken supperiostealis 
törés látható a radius típusos helyén lényeges elmozdulás 
nélkül (a); ferde zöldgallytörés látható a radius típusos 
helyén kb. 45 fokos dorsalis szöggel (b); és adductios típusú 
Monteggia törés (ulnatörés, radius luxatio) látható az alkar 
csontokon (c)

A

B

C

E.110. ábra. 
Epiphyseolisisek típusai (Salter – Harris)

E.112. ábra. 
Coxa vara congenita.
Csípő röntgenfelvételen mindkét femur diaphysis-nyak szög 
a normálistól lényegesen kisebb, csaknem derékszögek

E.114. ábra. 
Tibia vara.
Az alsó végtagokról készített röntgenfelvételen „o” láb látható

E.111. ábra. 
Apophyseolisis.
A könyökről készített röntgenfelvételen a humerus medialis 
apophysis csontmagja letörött és pár mm-el mediális irány-
ba csúszott

E.113. ábra. 
Femur nyak.
Diaphysis szög változása a különböző életkorokban
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E.115. ábra. 
Rheumatoid arthritis.
Kéz felvételen a kéz kisizületi rései jelentősen beszűkültek, a 
csontok nagy fokban mészszegények E.116. ábra. 

Traumás femur luxatio.
AP röntgenfelvételen a bal femur mintegy 2 cm-el craniális 
irányba luxálódott (a). Könyöktájékról készített röntgenfelvé-
telen az alkarcsontok csont szélességnyi ulnaris irányú luxa-
tiót mutatnak, mintegy 2 cm-es rövidülés (b)

A

B

E.117. ábra. 
Lágyrész tályog.
MRI T1 súlyozott coronális síkú felvételen (kontrasztanyag 
adása után) a széli részeken gyűrűszerűen halmozó alacsony 
jelintenzitású terime látható a comb izomzatban, mely 
tályognak bizonyult

E.118. ábra. 
Myositis ossificans. Traumás eredetű.
oldalirányú röntgenfelvételen a könyök izület síkjában trau-
mát követő lágyrész meszesedés látható

E.119. ábra. 
Myositis ossificans progressiva.
Mellkas AP felvételen a mellkasi külső és intercosticalis izom-
zat folyamatosan progrediáló meszesedést mutat
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E.120. ábra. 
Lágyrész hemangioma.
Ultrahang vizsgálatnál a comb izomzatban inhomogén 
hypo- és hyperreflectív részeket tartalmazó terime látható 
(a). MRI T2 súlyozott coronális síkú felvételen magas jelinten-
zitású, inhomogén „szőlőfürt”-szerű terime látható (b)

A

B

E.121. ábra. 
Lágyrész rhabdomyosarcoma.
Kétirányú alkar felvételen lágyrész duzzanat látható az alkar-
csontok ventrális oldalán (a). MRI T1 súlyozott coronális síkú 
felvételen a kontrasztanyag beadását követően kiterjedt, 
elmosódott szélű, a kontrasztanyagot halmozó daganat lát-
ható (b)

A

B
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Bevezetés 
Az elmúlt két évtizedben a mozgásszervi rendszer 
képalkotása drámai változáson ment keresztül. A 
keresztmetszeti képalkotás megjelenése előtt a 
mozgásszervi radiológia a röntgenfelvételre korlá-
tozódott. Míg a röntgenfelvételek a csontok szerke-
zeti eltéréseit jól mutatták, az ízfelszíneket fedő 
porcrétegről indirekt információval szolgáltak, 
addig az izmokról, szalagokról, inakról és egyéb 
lágyrészekről kevés diagnosztikus információt 
adtak.

A CT és később az MR képalkotás megjelenése 
nagyfokban növelte a mozgásszervi képalkotás 
lehetőségeit.

A diagnosztikus lehetőségek ilyetén fejlődése 
azonban hátrányokkal is járt. Az egészségügyi költ-
ségek megemelkedésén túl a klinikust arra ösztön-
zi, sok felesleges vizsgálatot végeztessen el. A radi-
ológusnak fontos szerepe van abban, hogy megvá-
lassza azt vagy azokat a diagnosztikai módszereket, 
mely a diagnózis felállításához elengedhetetlen. 
Ismeretlen elváltozás esetén a hagyományos rönt-
genvizsgálatnak vagy az ultrahangnak meg kell 
előznie a bonyolultabb vizsgálómódszereket. Adott 
esetben azonban szükséges meghatározni, mi a 
következő technikai lehetőség a diagnózis felállítá-
sában.

A mozgásszervi rendszer 
vizsgálómódszerei 

A diagnosztikus módszerek ismerete segít a helyes 
vizsgálati módszer vagy módszerek kiválasztásá-
ban, ezáltal elkerülhető a túlzottan költséges beteg-
vizsgálat, valamint csökkenthető a beteg esetleges 
sugárterhelése. Bármilyen vizsgálati módszert 
választunk, a hagyományos röntgenfelvételnek az 
első választandó vizsgálatnak kell lennie.

Hagyományos röntgenfelvétel  

A csont és ízületi elváltozásokban leggyakrabban 
használt módszer. A vizsgálat során legalább két, egy-
másra merőleges irányú felvételnek kell készülnie. 
Trauma esetén gyakran szükséges a szomszédos ízü-
letek ábrázolása is. Gyermek esetén pedig fontos lehet 
az ellen oldali (ép) ízület összehasonlító vizsgálata. 

Komplex anatómiai struktúráknál (könyök, csuk-
ló, kéztő, boka, láb) ferde és egyéb specifikus beállí-
tású felvételek is szükségesek.

Álló, terheléses felvételekre van szükség az alsó 
végtag esetében (térd, boka, láb), ha a terhelésre 
jelentkező változásokat szeretnénk dinamikájukban 
elemezni.

Speciális röntgenfelvételek  
A hagyományos röntgenfelvétel kiegészítéseként 
lehetőség van nagyított felvétel készítésére, ha 
finomabb részleteket szeretnénk megjeleníteni. 

Az ízületek szalagsérüléseinél tartott felvételek 
szerepe az egyéb vizsgálómódszerek, mint ultra-
hang, MR megjelenésével csökkent. 

Ultrahang  

Az elmúlt években az ultrahangvizsgálatnak óriási 
jelentősége lett a mozgásszervi diagnosztikában. A 
vizsgálat relatíve olcsó, könnyen hozzáférhető, bár a 
megfelelő technikai alapkövetelmények nem min-
denhol állnak rendelkezésre. Vizsgálat során, mely 
ionizáló sugárzástól mentes, lehetőség nyílik az 
ellenoldali képletekkel való összevetésre, valamint 
az ín- és szalagképletek dinamikus vizsgálatára. 

A vizsgálómódszernek fontos szerepe van a cse-
csemő-csípővizsgálatokban, a rotátorköpeny állapo-
tának megítélésében, reumatológiai elváltozások 
(csonteróziók, folyadékgyülemek) vizsgálatában, 
lágyrészdaganatok, izomsérülések követésében.

13.  A mozgásszervi rendszer képalkotó  
diagnosztikája

HeTényI SzABolCS, BARTA AndRÁS, SoMoGyI RITA 
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A vállízület az emberi szervezet legnagyobb 
mozgásterjedelmű ízülete, az ízületi vápát a scapula 
cavitas glenoidealisa, az ízfejet a caput humeri 
képezi. Az ízfelszínek között jelentős méretbeli 
diszkrepancia van, melynek következtében az ízü-
letben a stabilitás csontos eleme gyakorlatilag 
hiányzik. A vápaperem mentén körbefutó rostos 
porc (labrum glenoidale) a csontos vápát szélesíti 
és mélyíti. Az ízületi tok erős, de laza, a csontos gle-
noid peremen és a labrum glenoidalén ered és a 
humerus collum anatomicumon tapad. Az ízület 
statikus stabilizátorai a szalagok. Cranialisan a liga-
mentum coracohumerale az ízületi tok szalagsze-
rűen megerősített része, mely a processus coracoi-
deus tövéről ered és a humerus tuberculum minus 
szomszédságában tapad. Az ízületi tok elülső részét 
3 szalag erősíti (felső, középső és alsó glenohumera-
lis szalag), melyek közül az alsó glenohumeralis sza-
lag az inferior labrummal együtt a humerus fej sta-
bilizálásában kiemelkedő szereppel bír. Mechanikai 
szempontból fontos szalag még a processus cora-
coideus és acromion közötti teret áthidaló ligamen-
tum coracoacromiale, mely a humerus fej felett bol-
tozatot képezve megakadályozza annak cranial irá-
nyú kóros elmozdulását. A dimanikus stabilizátorok 
legfontosabb eleme a scapuláról eredő és a hume-
rus tuberculum maiusan és minusán tapadó vállövi 
izmok inai által alkotott, az ízületi tokot legalább 3/4 
részében körülvevő rotátorköpeny (RoK). A hume-
rus fejre depresszor hatással bír az intraarticularisan 
eredő (tuberculum supraglenoideale) és részben 
intraarticularisan futó m. biceps brachii hosszú fej 
ina, mely a sulcus intertubercularisban hagyja el az 
ízületet. 

A vállízület környezetében több nyáktömlő 
(bursa) is elhelyezkedik. legfontosabb az acromion 
és deltaizom, valamint a RoK inak közötti térben 
elhelyezkedő subacromialis bursa, mely a humerus 
fej abdukciós mozgását, rotációját könnyíti és védi a 
RoK inakat. 

Vizsgálómódszerek  

A hagyományos röntgenfelvételek az akut trauma 
és a degeneratív ízületi/ csont folyamatok diag-
nosztikájában elsődlegesek, de impingement-re és 
rotátorköpeny-sérülésre utaló tünetek esetén is 
gyakran elkészül differenciáldiagnosztikai célból. Az 
UH és MR ma már teljesen kiváltotta a korábban 
alkalmazott artrográfiát. A vállízületi UH gyakorlott 
kézben az MR vizsgálattal megegyező pontosság-

gal diagnosztizálja a rotátorköpeny-sérüléseket, 
impingement szindróma morfológiai elváltozásait, 
továbbá az izmok és vállkörnyéki inak (pl. biceps 
hosszú fej ín), ízületi folyadékgyülemek és a bursák 
megítélésében is kiemelkedő szereppel bír. előnye 
a dinamikus, passzív vagy aktív mozgás közben tör-
ténő vizsgálati lehetőség. MR vizsgálattal ugyanak-
kor egyidőben jól vizsgálható a vállízület valameny-
nyi alkotóeleme: a csontok, a porcfelszínek, labrum, 
szalagok és inak, izmok és a subcutan zsírszövet is. 
A vállízület instabilitását okozó intraarticularis elvál-
tozások diagnosztikájában az MR vizsgálatnak kizá-
rólagos szerepe van. Továbbá az ízületi üregbe 
beadott gadolinium tartalmú kontrasztanyagos 
vizsgálattal kiegészítve (MR artrográfia) a labrum, 
az ízületi tok és szalagsérülések közel 100%-os szen-
zitivitással és specificitással megítélhetők. 

Vállízületi betegségek  

A váll a térd után leggyakrabban vizsgált ízület. A 
betegek az alábbi panaszokkal, klinikai tünetek 
alapján kerülnek képalkotó diagnosztikai vizsgálat-
ra: nem-specifikus fájdalom, fájdalom és mozgás 
korlátozottság abdukcio során (impingement szind-
róma) és ízületi instabilitás jelei. 

Nem-specifikus fájdalom  

A nem-specifikus fájdalom leggyakoribb okai arth-
ropathiák, tumorok és gyulladásos folyamatok. Az 
osteonecrosis és neurogén arthropathiák ritka kór-
képek. 

Arthropathia. Az arthrosis morfológiai eltérései 
megegyeznek más synovialis ízületek jól ismert 
elváltozásaival: ízületi porcfelszínek destrukciója, 
subchondralis csontállományban reaktív léziók, 
peremszéli osteophyták, ízületi tok megvastagodá-
sa. diagnosztikájukban a röntgenfelvétel általában 
elegendő. nem-infektív és nem-degeneratív 
monoarthropathiák a vállízületben ritkák. Synovialis 
chondromatosisban metaplasia következtében 
porcszigetek jelennek meg a synoviumban. A kór-
folyamat jelentkezhet fokális synovialis gócként 
vagy ízületi szabadtestek formájában, melyek álta-
lában lamellaris formában meszesednek, ilyenkor 
röntgenfelvételen is elkülöníthetők. MR-rel a porcos 
szabadtestek T2-n magas jeladásúak, míg az elme-
szesedett léziók alacsony jelintenzitás formájában 
láthatók. Synovialis megbetegedések gyakran érin-

Csontszcintigráfia  

A vizsgálat képes az egész csontrendszer egyidejű 
ábrázolására. A vizsgálat indikációi közé tartozik tra-
umás elváltozások, tumorok (primer vagy metasta-
sis), gyulladásos megbetegedések, fertőzések és 
metabolikus csontbetegségek kimutatása. A mód-
szer magas szenzitivitású, de nem specifikus. 

CT  

A CT vizsgálat a mozgásszervi diagnosztikában 
kiegészítő szerepet kap, elsősorban a csontszerke-
zet – főként a corticalis állomány – megítélésében, 
amennyiben a röntgenfelvételek nem nyújtanak 
elégséges információt. ez akkor fordulhat elő, ha 
bonyolult szerkezetű ízületet vagy mélyen fekvő 
anatómiai struktúrát vizsgálunk. előbbire példa 
lehet a csukló-régió, ahol egy kéztőcsonttörést 
nem biztos, hogy ábrázolható röntgenfelvételekkel. 
Utóbbira példa lehet az SI ízület vagy egy komplex 
medencetörés, amelyet a röntgenvizsgálat csak 
igen korlátozottan tud megjeleníteni.

A CT a lágyrészek vizsgálatában, elsősorban 
meszesedések kimutatásában lehet hasznos (pl. 
myositis ossificans), megint csak elsősorban mélyen 
fekvő struktúrák esetében.

A mozgásszervi kontextusban végzett CT vizs-
gálatok során intravénás kontrasztanyagot – ellen-
tétben más szervrendszerek vizsgálatával – nem 
használunk. 

nyilvánvaló hátránya ennek a technikának az 
ionizáló sugárterhelés.

MR  

Az MR vizsgálat hallatlan előnye, hogy a mozgás-
szervi rendszer összes elemét egyszerre tudja vizs-
gálni, a „csontvelőtől a bőrig”, kontraszt felbontása 
kiváló.

Bizonyos esetekben az MR vizsgálat ma már az 
„elsőként választandó „második képalkotó eljárás”, 
azaz például a térd betegségeinek képalkotásában 
a röntgenvizsgálatot gyakran már MR vizsgálat 
követi.

Az MR vizsgálat képes a csont corticalis és trabe-
cularis állományának leképezésére, amelyek a 
képen „negatívak”, azaz jelmentes struktúraként 
ábrázolódnak. A corticalist megkímélő, a trabecula-
ris állományt érintő törések MR vizsgálattal kimutat-

hatók lehetnek akkor is, ha röntgen- vagy CT vizsgá-
lattal nem. nagy segítség ebben, hogy nem csak a 
csont váza, hanem a csont velőállománya is ábrá-
zolható, a fenti példa esetében a csont törését kísé-
rő velőállományi eltérés, az ödéma. de az összes 
velőállományt érintő folyamat (gyulladás, infekció, 
necrosis és infarctus, térfoglalás) vonatkozásában 
igen nagy az MR vizsgálat szenzitivitása. 

Az ízületek porcfelszínének teljes egészét egye-
dül MR vizsgálattal tudjuk ábrázolni. erről a rönt-
gen- és CT vizsgálatok csak indirekt információval 
szolgálnak, az ultrahang pedig csak részleteit jelení-
ti meg az egyes ízületek porcfelszínének.

Míg az ultrahangvizsgálat a felszínes lágyrészeket 
(szalagok, izmok, inak) jól ábrázolja, addig az ízületek 
mélyén lévő szalagokat (pl. a térd keresztszalagokat), 
vagy a mélyen fekvő izmokat–inakat (pl. az adductor 
izmok eredését) már csak korlátozottan képes látó-
térbe hozni, ezeknek megbízható vizsgálómódszere 
az MR. A rostos porc struktúrák, mint a térdben a 
meniscus vagy a vállízületi labrum, szintén csak MR 
vizsgálattal ábrázolhatók teljességükben.

A lágyrész (izom, ín, szalag) sérülések megítélése 
klinikailag nehéz lehet, az MR vizsgálat azonosítja a 
sérült struktúrákat, megadja a sérülés súlyosságá-
nak mértékét, ezáltal irányt szab a kezelésnek, ezen 
túlmenően pedig a követésben, komplikációk 
kimutatásában is hasznos lehet.

A lágyrészek benignus és malignus tumorainak 
kimutatásában, karakterizálásában, stádium beosz-
tásában, valamint utánkövetésében is csaknem 
mindig kikerülhetetlen az MR vizsgálat.

A rutinszerűen végzett, ortopédiai jellegű vizs-
gálatok során általában nincs szükség intravénás 
kontrasztanyag adására. Térfoglaló folyamat kivizs-
gálása kapcsán azonban ez elengedhetetlen. 

Az MR vizsgálatnak nyilvánvaló előnye, hogy 
nem jár ionizáló sugárterheléssel, de tudni kell, 
hogy az erős mágneses tér miatt léteznek abszolút 
kontraindikációi.

Vállízület  

Anatómiai áttekintés  

A kar mozgásainak 2/3-a a glenohumeralis ízület-
ben megy végbe, 1/3-a az ún. thoracoscapularis 
ízületben. A vállöv további két ízületének, a ster-
noclavicularis és acromioclavicularis ízületeknek a 
mozgékonysága is nagy jelentőségű. 
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megfelelően látszik folyadéksáv/hiperintenzitás az 
ín állományában a T2 súlyozott méréseken. Az 
ínszakadások kiterjedése, az egyes inak érintettsége 
mindig több irányból értékelendők, elsődleges 
azonban a sagittalis síkú MR képek elemzése. 
Masszív RoK szakadásoknál a proximalis ínvégek 
gyakran jelentősen, a vápaperem mögé retrahálód-
nak, az izmokban jelentős atrophia van, a humerus 

fej gyakran cranial irányba subluxálódik. A humerus 
fej és az acromion közötti tér jelentősen beszűkül, a 
csontfelszínek egymáshoz érnek és lecsiszolódnak, 
a subcorticalis csontállományban degeneratív 
elváltozások jönnek létre, ezt az állapotot nevezzük 
RoK-arthropathiának. Jellegzetes morfológiai jelei 
röntgenfelvételen is jól láthatók. 

Impingementre hajlamosító kockázati tényezők 
is jól megítélhetők MR-rel és gyakran ultrahanggal 
is. A subacromialis osteophyták, a lateral felé lejtő 
vagy alacsonyan fekvő acromion, az acromion ana-
tómia konfigurációjának egyes típusai a subacro-
mialis teret szűkítik, ezáltal a subacromialis bursa és 
supraspinatus ín bursalis felszínének irritációját 
okozzák a kar abdukciója során. Az AC ízület arthro-
sisa és az os acromiale, mint nem csontosodott és 
esetenként mobilis csontmag szintén okozhat fáj-
dalmas tünetcsoportot. 

Rotatorköpeny-tendinosis. A RoK inak dege-
nerációja (tendinosis) 40–50 éves életkor után egyre 
gyakrabban előforduló, életkorral járó, részben fizi-
ológiás, degeneratív folyamat. MR-rel az ín állomá-
nyában megjelenő, fokozott jeladás, és az ín meg-
vastagodása jellemzi, ép felszíni kontúrokkal. ez a 
hiperintenzitás típusosan a rövid Te idejű mérése-
ken (T1 és protondenzitású szekvenciákon) látható, 
a hosszú Te méréseken tendinosisban nincs vagy 
csak minimális jelváltozás van. UH-val az ín echoge-
nitása változik meg. Subacromialis bursitis, a tuber-
culum maius kontúrjának egyenetlensége, feltöre-
dezettsége, valamint subacromialis osteophyták 
gyakori kísérő jelenségek. A részleges szakadás és 
tendinosis differenciálása nem mindig lehetséges. 

Subcoracoid impingement. Subcoracoid 
impingement esetén a subscapularis ín szorul be a 
processus coracoideus és humerus fej tuberculum 
minusa közé. Típusosan elülső vállfájdalommal jár. 
Az ínban tendinosis, előrehaladott esetben részle-
ges vagy teljes szakadás jöhet létre. A coracohume-
ralis távolság 6 mm alá csökkenése az impingment-
re felhívja a figyelmet, axialis és sagittalis síkú MR 
szekvenciákon jól megítélhető. 

Posterosuperior impingement. e „belső” 
impingement névvel is ellátott kórképet a poste-
ro-superior labrum degenerációja/szakadása és az 
infraspinatus valamint supraspinatus inak articularis 
felszíni szakadásai jellemzik. A kórkép csaknem kizá-
rólagosan a dobó atlétáknál fordul elő, a kiváltó ok 
a labrum és az érintett inak közötti repetitív ütkö-
zés/súrlódás. 

Subscapularis ín szakadás. A subscapularis ín 
izolált sérülése ritka, akut hyperextensióval és kiro-

tik a bursákat. A subacromialis bursitis általában 
impingement következménye.

Gyulladásos folyamatok. Infektív arthritisben 
ízületi folyadékgyülem, synovialis ödéma és hypert-
rophia, periarticularis ödéma fordulhat elő erózióval 
vagy anélkül. UH vezérléssel könnyen és egyszerű-
en lehet aspirációt végezni az ízületi folyadékból. 
Rheumatoid arthritisben dominálnak a chondralis 
és subchondralis cysticus eróziók az ízületi felszínek 
mentén, általában markáns a synovialis hypertrop-
hia. Infektív és tuberkulotikus arthropathiában a 
subacromialis bursában gyakran láthatók fibrosus 
szerkezetű, kerek-ovális szabadtestek („rice-bodi-
es”). 

Tumor. A humerus fejben leggyakrabban előfor-
duló primer csonttumor a chondroblastoma 
(benignus) és a chondrosarcoma (malignus). A két 
tumor differenciálása nehéz, mindkettő tartalmaz-
hat meszesedést, és a chondroblastoma is gyakran 
agresszív, destruálhatja a corticalist. A malignus 
tumorok közül még a metastasisok, lymphomák és 
osteosarcomák gyakoribbak a humerus proximalis 
részében. Benignus csontfolyamatok közül legjel-
lemzőbb a simplex csontcysta a humerus proxima-
lis metaphysisében, illetve az eosinophil granuloma 
a claviculában. Tumorok pontos kiterjedésének, a 
környező szövetekhez (periosteum, parossealis 
lágyrészek, izmok, erek és idegek) való viszonyának 
tisztázásában a kontrasztanyagos MR vizsgálat a 
választandó módszer. 

Impingement szindróma,  
rotátorköpeny-sérülés  

Az impingement szindróma tünetegyüttese a leg-
gyakoribb klinikai entitás a vállízületben és leggya-
koribb indikációja a vállízülettel kapcsolatos képal-
kotó vizsgálatoknak. definíciója a vállöv fájdalmas 
tünetcsoportja, mely típusosan a kar elevációja és 
rotációja közben jelentkezik, és éjszaka ágynyuga-
lomban fokozódik. A kórkép lényege a humerus fej 
és az coracoacromialis ív közötti tér beszűkülése, 
melynek oka lehet az ittlévő lágyrészek megvasta-
godása (rotátorköpeny tendinosis, subacromialis 
bursitis), az ívet alkotó csontok morfológia elválto-
zása (acromion alaki variációi, subacromialis oste-
ophyta, humerus tuberculum maius csontos defor-
mitása), a rotátorköpeny funkciójának károsodása 
(izmok gyengülése, inak szakadása). A betegség 
típusosan 40 éves kor felett jelentkezik és az életkor 
előrehaladtával egyre gyakoribb, de kockázati 

tényezőt jelent a tartós, fej feletti munkavégzés, a 
repetitív trauma, pl. bizonyos sportok esetén (tenisz, 
dobó atléták) és a vibrációs ártalom.

A kórkép primeren a supraspinatus inat és a 
subacromialis bursát érinti. A kiinduló pathologiai 
elváltozás általában az ín degenerációja. A folyamat 
előrehaladtával másodlagosan az acromion alsó fel-
színén osteophyták képződhetnek, a coracoacro-
mialis szalag megvastagodik, ami a subacromialis 
teret tovább szűkíti. A degenerálódott, gyengülő ín 
fokozatosan elvékonyodik és felrostozódik, majd 
állományában először részleges, majd teljes szaka-
dás jön létre. A folyamat a supraspinatus ínról dor-
salis irányba haladva ráterjedhet az infraspinatus 
ínra vagy anterior irányban a subscapularis ínra. A 
m. biceps brachii hosszú inában is hasonló mecha-
nizmus kapcsán először tendinopathia, majd szaka-
dás következhet be. Akut trauma következtében 
egészséges ín ritkán szakad, kivételt jelent 40 éves 
kor felett elülső-alsó vállízületi ficam kapcsán bekö-
vetkező primer subscapularis ín ruptura. 

Impingement esetén a képalkotó diagnosztika 
elsődleges célja az ínszakadás tényének igazolása 
és a ruptura kiterjedésének meghatározása. 
Tisztázni kell, hogy a szakadás részleges-e vagy tel-
jes. Részleges szakadások gyakrabban az ín articula-
ris felszínét érintik, ritkábban a bursalis oldalon vagy 
az ín állományában centrálisan vannak. Teljes rup-
tura esetén a proximalis ínvég különböző mérték-
ben visszahúzódik. Az ínretrakció mértéke, az érin-
tett izom atrófiája és krónikus szakadások esetén 
bekövetkező, az izmokat érintő zsíros involuciója 
befolyásolja a sebészi helyreállítás sikerességét és a 
későbbi re-ruptura előfordulását. A supraspinatus ín 
szakadása gyakran ráterjed a szomszédos inakra. 
Két vagy több ín rupturája esetén masszív RoK sza-
kadásról beszélünk (13.1. ábra).

UH és MR vizsgálattal az előbbiekben felsorolt 
morfológiai jellemzők jól megítélhetők. UH-val az ín 
folytonosságának megszakadása, megváltozott 
echogenitása és kontúrjának deformitása látszik. A 
subacromialis bursában lévő folyadék és a tubercu-
lum maius felszín csontkontúrjának egyenetlensé-
gei is jól detektálhatók. A részleges szakadások és 
azok mélységi kiterjedése MR-rel pontosabban 
meghatározhatók, mint UH-val. Részleges szakadás 
esetén az articularis vagy a bursális felszín mentén 
látható folyadéksáv és hiperintenzitás a szakadás 
nagyságától függő mélységi kiterjedésben, ugyan-
akkor az ellenoldali ínfelszíni kontúr intakt. Teljes 
szakadás esetén az ín teljes vastagságát, mindkét 
felszínét érinti a folytonosság-megszakadás, ennek 

13.1. ábra. 
Coronalis síkú Pd felvételen kiterjedt rotátor köpeny szaka-
dás látható. A humerus feje craniálisan subluxalodott, eléri 
az arcomiont. Mind a supraspinatus, mind az infraspinatus 
izom nagyfokú atrophiája ábrázolódott. A sagittális zsírel-
nyomásos Pd felvételen a supraspinatus és infraspinatus ín 
nem látaható a visszahúzódás miatt

A

B
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spontán gyógyulás és a mész-depozitumok felszí-
vódása is gyakori. 

Glenohumeralis instabilitás  

Az instabilitás fogalma a hyperlaxitás, a subluxatio 
és luxatio különböző eredetű és megjelenésű for-
máit tartalmazza. Mechanikailag és kezelési szem-
pontból különbséget kell tenni traumás és nem-tra-
umás instabilitások között. A traumás subluxatiót 
vagy luxatiót külső erőbehatás hozza létre és sze-
kunder sérülések jellemzik. A vápaperem sérülése 
jelentheti az ízületi tok leválását, a labrum glenoida-
le különböző mértékű sérülését, esetleg a csontos 
vápaperem letörését, de akár mindhárom elválto-
zást egyidejűleg. A ficamodott fejen a vápa kemény 
éle impressziós törést okozhat, melyet Hill–Sachs-
léziónak nevezünk. ezek a sérülések az elülső ficam 
kapcsán jönnek létre, gyakran a rutin 2 irányú rönt-
genfelvételen nem láthatók, de alapját képezhetik a 
ficam későbbi recidíváinak.

A nem-traumás vagy habituális vállficamhoz 
elég egy ügyetlen, kombinált mozdulatsor. Ilyen 
ficamok mögött veleszületett prediszponáló ténye-
zők felelősek, mint pl. a vápa hypoplasiája, a labrum 
vagy a glenohumeralis szalagok részleges hiánya. 

Az instabilitásokat osztályozhatjuk prediszponá-
ló irányuk szerint is. Az unidirectionalis instabilitá-
sok típusosan traumásak, a subluxatio vagy luxatio 
mindig egy és ugyanazon irányban történik. Az 
instabilitások 95%-ban elülső-alsó (anteroinferior), 
kb. 3%-ban hátsó irányúak, a maradék 2 százalék a 
többi irányban oszlik meg.

Az instabilitások képalkotó diagnosztikájában az 
MR az elsődleges. MR artrográfiával kombinálva a 
labrum és szalagsérülések diagnosztikája 92–97%-
os szenzitivitást és specificitást mutat. 

Anteroinferior glenohumeralis instabilitás. 
Traumás erőbehatás során bekövetkező elülső-alsó 
luxatio következménye, az antero-inferior labroliga-
mentosus komplexum különböző mértékű leszaka-
dása a glenoid peremről (fibrosus Bankart-lézió). A 
sérülés kombinálódhat a vápaperem törésével 
(csontos Bankart-lézió) illetve a humerus fej poste-
ro-lateralis pereme mentén a fentiekben említett 
Hill–Sachs-lézióval. A Bankart-léziónak még számos 
variációja ismert, attól függően, hogy a labrum 
sérülés lokalizációjában a vápaperemen tapadó 
periosteum vagy a vápát borító porc sérül-e. Az 
egyes sérülés típusokat az angol elnevezésből szár-
mazó rövidítésekkel illeti a szakirodalom (pl. AlPSA, 

GlAd lézió, Perthes-lézió). (13.3. ábra) ezen léziók 
differenciálása MR artrográfia nélkül gyakran nem 
lehetséges. 

Glenohumeralis szalagok szakadása. Az 
anterior irányú instabilitás gyakran jár a glenohu-
meralis szalagok szakadásával, leggyakrabban az 
alsó glenohumeralis szalag elülső kötegének sérü-
lése fordul elő. A szalag leszakadhat a humeralis 
tapadásáról (HAGl-lézió) vagy a glenoidalis tapa-
dásról (GAGl-lézió), de sérülhet a szalag centrális 
része is. MR-rel a szalag megvastagodása és ödé-
mája, valamint retrakciója igazolható. Avulziós sérü-
lés esetén a humerus fej vagy a csontos glenoid 
perem antero-inferior peremén látható csont 
ödéma, esetleg kitörött csontdarab.  

SLAP-lézió. A felső (superior) labrum anterior 
és/vagy posterior irányba terjedő szakadásai leg-
gyakrabban a m. biceps brachii hosszú fej ín által 
kifejtett repetitív trakciós (húzó) jellegű traumák 
következtében jönnek létre, és az erőbehatás csúcs-
pontjának megfelelően az ín eredésénél (biceps-lab-
ralis komplexum) kezdődnek. A labrum és biceps ín 
érintettségének mértékétől függően 4 alaptípusa 
(SlAP I-IV léziók) került korábban leírásra, de ma 
már több altípus, illetve a labrum hosszabb szaka-
szára és a glenohumeralis szalagokra is ráterjedő 
további típusai is ismertek (SlAP V-IX). differenciál 
diagnosztikájukban szintén az MR artrográfia a leg-
jelentősebb.

Posterior glenohumeralis instabilitás. Hátsó 
luxatio esetén a hátsó, általában a posteroinferior 

tációval járó trauma, illetve 40 éves kor felett elül-
ső-alsó vállízületi luxatio következménye lehet. 
UH-val és MR-rel is jól látható, az ín állományában 
folyadék struktúra jelenik meg, mely teljes szaka-
dásnál az articularis felszíntől a bursális felszínig 
követhető, az elszakadt ín pedig retrahálódhat. 
Supraspinatus ín szakadáshoz társuló subscapularis 
ín szakadásoknál általában az ín felső harmada érin-
tett, gyakran a „rotator interval” területében (subs-
capularis és supraspinatus ín közötti terület) is van 
szalagsérülés, a ligamentum coracohumerale sérül. 
Az előbbi szalag sérülése és subscapularis ín szaka-
dása esetén a biceps ín medialis irányú subluxatiója 
gyakori (lásd lejebb).  

Bicepsín elváltozásai. Impingement szindróma 
gyakori következménye a m. biceps brachii hosszú 
fej inának degenerációja (tendinosis) és részleges 
vagy teljes szakadása. Az ín intraarticularis szakasza 
is a coracoacromialis ív alatt halad el, azáltal az ín 
állományában zajló degeneratív elváltozások mel-
lett mechanikai irritációnak is ki van téve. A tendino-
sis jele a RoK inak degeneratív folyamatához hason-
lóan jelintenzitás fokozódás az ín állományán belül a 
rövid Te paraméterrel rendelkező méréseken. A sza-
kadás egyértelmű jele, hogy az ín nem ábrázolható 
az ízületben és/vagy a sulcus intertubercularisban. 
Továbbá a retrahálódott, distalis ínrészlet és izom 
UH-val és MR-rel is megtalálható. 

Az ín medialis diszlokációja a coracohumeralis 
szalag vagy subscapularis ín részleges vagy teljes 
szakadásának következménye lehet. Az ín ilyenkor a 
sulcus intertubercularistól medialisan az ízületi üre-
gen belül van, könnyen összetéveszthető a középső 
glenohumeralis szalaggal, de ha még medialisab-
ban helyezkedik el, akkor labrum sérülést is utánoz-
hat. Az ín diszlokációja néha bizonyos kar mozdula-
toknál (pl. maximalis kirotáció) következik be, ilyen-
kor a dinamikus ultrahangnak van fontos diagnosz-
tikus szerepe. 

A biceps ínhüvelyben lévő folyadék vállízületi 
folyadék felszaporodás mellett gyakori lelet, mivel 
az ínhüvely közlekedik a vállízülettel. Primer tenosy-
novitisről csak akkor beszélhetünk, ha a vállízület-
ben nincs folyadék.

Befagyott váll szindróma  

A befagyott váll szindrómát klinikailag a vállízület 
jelentős mozgáskorlátozottsága jellemzi, patholo-
giailag adhesiv capsulitis következménye (13.2. 
ábra). Képalkotó diagnosztikája nehéz, ugyanis a 

capsularis adhéziók néha csak minimális synovialis 
ödéma/hypertrophia formájában láthatók a „rota-
tor interval” (supraspinatus és subscapularis ín 
közötti tér) területében, illetve az alsó glenohume-
ralis szalagok mentén és az ízület axillaris áthajlásá-
ban. Az elváltozások UH-val fokális lágyrész duzza-
nat, MR-rel az érintett régiókban lévő szalagok ödé-
mája és synovialis hypertrophia formájában látha-
tók a T2 súlyozott méréseken. 

Calcifikált peritendinitis  

Ismeretlen etiológiájú, gyakran erős fájdalommal 
járó betegség, melynek során az inakban és az inak 
környezetében calcium-lerakódások keletkeznek. 
leggyakrabban a supraspinatus ín érintett. A mész-
szemcsék a röntgenfelvételen is jól láthatók, az axia-
lis irányú felvételnek az infraspinatus és subscapula-
ris ín érintettségének elkülönítésében van szerepe. 
UH-val a mész echodús, gyakran hangárnyékot ad. 
MR-rel a kisebb jelszegény meszesedések az egyéb-
ként is jelszegény inakban nem mindig láthatók. A 
tünetek lehetnek súlyosak, erős fájdalommal, de 

13.2. ábra. 
Befagyott váll szindróma. Coronalis zsírelnyomásos proton-
denzitású felvételen látható, hogy a vállizület tokja megvas-
tagodott és oedemás

13.3. ábra. 
AlPSA lézió. Az axiális Pd FS felvételen látható, hogy az elül-
ső labrum mediálisan diszlokálódott
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diagnosztikája terheléses röntgenfelvételen, UH-val 
és MR-rel egyaránt lehetséges. Az utóbbi két mód-
szerrel a tok és a szalagsérülések mértéke is egyér-
telműen megítélhető. 

Sternoclavicularis ízület  

A sternoclavicularis ízület diagnosztikájára leggyak-
rabban a régióban tapintható fájdalmas lágyrész 
duzzanat miatt kerül sor. Röntgenfelvételen az ízü-
let nem ábrázolható jól, ezért panaszok esetén 
keresztmetszeti képalkotó módszerre van szükség, 
CT vagy MR vizsgálat készül. A duzzanat leggyako-
ribb oka arthrosis, osteophytákkal, ízfelszíni porc-
destrukcióval, sclerosissal és ízületi tok hypertrop-
hiával. Periarticularis csontvelő ödéma, ízületi folya-
dék és paraarticularis lágyrész többlet esetén ízületi 
gyulladás állhat a háttérben. differenciál diagnosz-
tikai probléma esetén ultrahang vezérléssel az ízü-
let könnyen pungálható vagy aspirációs minta 
vehető. 

Könyökízület  

Vizsgálómódszerek  

Hagyományos röntgenfelvétel és a CT-vizsgálat jól 
ábrázolják a csontos elváltozásokat, valamint az ízü-
letben és környékén zajló, lágyrész meszesedéssel 
járó folyamatokat. Az elülső és hátsó zsírpárnák 
elemelkedéséből traumára, synovitisre lehet követ-
keztetni.

Ultrahangvizsgálatnak az ízületi folyadékgyü-
lem, synovitis és szabadtestek kimutatásában van 
szerepe. Jól használható a vizsgálat az ízület környé-
ki inak, izmok, bursák megítélésében is, elsősorban 
gyulladásos megbetegedésekben, valamint króni-
kus, stressz indukálta elváltozásokban, mint az epi-
condylitis vagy tendinopathia.

A legtöbb esetben az MR-vizsgálatnak van a leg-
komolyabb szerepe a diagnózis felállításában, mivel 
több síkban jeleníti meg úgy a csontos, mint a lágy-
rész képleteket. osteochondritis dissecans, szalag, 
izom, vagy ín sérülések esetén, valamint lágyrész 
tumoroknál is kiemelkedő jelentőségű a vizsgálat.

Csontszcintigráfiának, habár a gyulladásos és 
daganatos elváltozásoknál magas a szenzitivitása, 
az alacsony specificitás miatt nincs kiemelkedő sze-
repe a könyök betegségeinek képalkotásában.

A könyök elváltozásai  

A tünetek közül a fájdalom, mozgáskorlátozottság, 
instabilitás, valamint az ízület akadása a leggyako-
ribb.

Akut trauma
Akut ínsérülések. A distalis biceps ín szakadása általá-
ban középkorú férfiaknál fordul elő, nehéz tárgyak 
emelését követően. A sérülés általában az ín distalis, 
tapadási részét érinti. A proximális ínrész és az izom 
retrakciójának mértéke függ a biceps aponeurosis 
sérülésének mértékétől is. 

Mind az ultrahang mind az MR igazolhatja az ín 
szakadását, valamint meg tudja állapítani a vissza-
húzódott ínszakasz helyét, ami fontos a műtéti ter-
vezésben. Krónikus ínszakadás az izom atrófiájához 
és zsíros infiltrációjához vezet.

A triceps ín valamint a flexor- és extensor inak 
szakadása ritka.

Akut szalagsérülések. Mind a medialis mind a late-
ralis kollateralis szalagok sérülése a könyök ízület 
instabilitásához vezet. A sérülés bekövetkezhet 
direkt trauma, luxatio következtében is. Gyakori oka 
lehet medialis vagy lateralis epicondylitis is. A sza-
lagsérülés dinamikus ultrahangvizsgálatánál az 
instabilitás mértékét is meg lehet állapítani. Az MR 
vizsgálat előnye a szalag körüli csont és lágyrész-
képletek ábrázolásában van.

Csontsérülések. Gyermekkorban elsősorban sup-
racondylaris humerus törés, vagy a medialis epicon-
dylus avulziós törése fordul elő. Gyermekeknél fon-
tos a hat csontosodási mag megjelenésének sor-
rendjére is figyelni. 

Felnőtt korban inkább a radius fej és nyak sérü-
lése a gyakoribb. Az oldalfelvételen az elülső és 
hátulsó zsírpárna előemelkedése még az ép csont-
szerkezet mellett is felveti a törés gyanúját.

Sportolóknál előfordulhat a processus coronoi-
deus stressz törése, felnőtt korban vagy fiatalok ese-
tében az olecranon physis stressz sérülése. ezekben 
az esetekben a röntgenfelvétel gyakran negatív, az 
MR vizsgálat adhatja meg a diagnózist.

Krónikus fájdalom
Fokális fájdalom. Krónikus fokális fájdalomnak gyak-
ran az ízület tartós megerőltetése az oka, mely leg-
gyakrabban az inakat érinti. Gyakran használják a 
lateralis vagy medialis epicondylitis kifejezést, habár 
gyulladásos sejtek nem mutathatók ki az inakban 
vagy a környezetükben. Mivel ilyen esetekben 
ismétlődő mikrotrauma hatására az inak, degenerá-

labrum sérülése (reverz Bankart-lézió) illetve a 
humerus fej anterosuperior peremének impactiós 
sérülése látható (reverz Hill–Sachs-lézió). 

Multidirectionalis instabilitás. A multidirecti-
onalis instabilitás típusosan nem-traumás eredetű, 
legalább két instabilitási irány jellemzi, de az alsó 
irány mindegyiknek a velejárója. Gyakran mindkét 
vállízületet érinti és egyéb ízületek hyperlaxitása is 
előfordul. Hátterében valószínűleg veleszületett 
kötőszöveti gyengeség, ebből eredő ízületi tok és 
szalag gyengeség, továbbá a cavitas glenoidális és 
labrum hypoplasiája is állhat. MR-en látható elválto-
zások gyakran minimálisak, nem minden esetben 
verifikálhatók. 

Paralabralis cysta. A paralabralis ciszták uni- 
vagy multilocularis cysták, melyek gyakran együtt 
járnak a labrum sérülésekkel, ezáltal indirekt jelei a 
glenohumeralis instabilitásoknak. A cysták folya-
déktartalma a labroligamentosus komplexum sérü-
lésén keresztül kikerülő ízületi folyadékból szárma-
zik. A cysták a csontos glenoid perem mögött 
medial irányba terjedve az itt haladó idegeket 
komprimálhatják és másodlagosan a vállövi izmok 
denervációját és izom atrófiáját okozhatják. A cys-
ták folyadéktartalmú (T2 súlyozott mérésen jeldús) 
képletként a labrum mellett és mögött láthatók. 
Ideg kompresszió esetén az izmok denervációja 
STIR és egyéb zsírelnyomásos szekvenciákon az 
érintett izmok állományában diffúz jelfokozódás-
ként látható (13.4. ábra). Az izom atrófia a T1 súlyo-

zott szekvenciákon az izomrostok mennyiségének 
csökkenése és az izomrostok közötti zsírfelszaporo-
dás formájában diagnosztizálható. 

Labrum, glenohumeralis szalagok és ízületi 
tok anatómiai variációi. Bizonyos anatómia variá-
ciók patológiás folyamatot utánozhatnak, ezért 
ismeretük fontos a diagnosztikus értékeléshez. 

A labrum anatómiai variációi – ha a labrumra 
rávetítjük egy óra számlapját – leginkább 12 és 3 
óra irányában fordulnak elő. A sublabralis foramen 
kb. 1 óra irányában, a kb. 1–2 mm hosszan követhe-
tő sublabralis recessus 12 óra irányában, a biceps ín 
tapadásának lokalizációjában gyakori variáns. A 
Buford-komplex esetén az anterosuperior labrum 
hiányzik, a vastag, kötegszerű középső glenohume-
ralis szalag a superior labrumon ered. Mindhárom 
elváltozás labrumsérülésnek elnézhető. 

Az ízületi tok elülső részének tapadása lehet köz-
vetlenül a cavitas glenoidalis peremén, attól 1 cm-n 
belül vagy túl, mindhárom tapadás normál anató-
miai variáció. 

Acromioclavicularis ízület  

Az acromioclavicularis (AC) ízület fájdalma gyakori 
tünet, mögötte leggyakrabban az ízület arthrosisa 
áll, ami röntgenfelvételen is ábrázolódik. Az ízületi 
tok hypertrophiája és a peremszéli osteophyták 
UH-val is jól láthatók, illetve dinamikus, mozgás köz-
ben végzett ultrahanggal az ízfelszínek közötti 
impingement jelei is vizsgálhatók. 

Masszív rotárköpeny sérüléseknél, amikor a 
humerus fej cranialis irányba subluxálódik az ízület-
ből és egy „új ízületet képez” a humerus fej az acro-
mionnal, az állandó irritáció és abrázió következté-
ben az AC ízület tokja elszakadhat. A folyamat 
következtében a vállízület közlekedik az AC ízület-
tel: a vállízületi folyadék szabadon átjut az AC ízület-
be és craniál irányba gyakran terjedelmes multilo-
cularis synovialis cysta formájában kiboltosul. A 
nagy cysták a bőrfelszínt is elődomborítják, daga-
nat gyanúját keltve. UH-val a cysta és annak kap-
csolata az AC ízülettel jól látható, MR-rel pedig a 
komplex RoK arthropathia és következményei egy-
aránt értékelhetők. 

Az AC ízület subluxatioja és luxatioja traumás 
erőbehatás hatására jön létre, a sérülés különböző 
súlyosságú lehet attól függően, hogy csak az ízületi 
tok vagy a coracoclavicularis szalagok is sérülnek-e. 
A clavicula ennek megfelelően különböző mérték-
ben subluxalódik vagy luxalódik az ízületből. 

13.4. ábra. 
Paralabrális cysta a m. infraspinatus denervációs oedeémá-
jával (n. suprascapularis compressio) sagittalis síkú T2 felvé-
telen



A mozgásszervi rendszer képalkotó diagnosztikája    627626    A mozgásszervi rendszer képalkotó diagnosztikája

Bursitis. legyakrabban a bursa olecrani gyulladá-
sát látjuk, mely előfordulhat tartós nyomás (diákok), 
vagy régi trauma esetén. Különféle gyulladásos 
megbetegedések esetén is gyakran érintett a bursa 
olecrani (rheumatoid arthritis, köszvény). 

A bursa bicipito-radialis gyulladása megerőlte-
tés (tendinosis) vagy a biceps ín szakadása esetén 
gyakori (13.6. ábra).

Bursitisek vizsgálatánál mind az ultrahang, mind 
az MR vizsgálat szóba jön.

Csukló, kéz  

A csukló ízület egy komplex anatómiai és funkcio-
nális egység. Az elváltozások nagy részére egy 
hagyományos röntgenvizsgálat és alapos klinikai 
vizsgálat fényt derít, de egyéb vizsgálati módsze-
rek, úgymint ultrahang, CT, MR vagy (MR) artrográ-
fia szükségesek lehetnek a pontos diagnózis felállí-
tásához. 

Csontelváltozások  

Akut csontsérülések. A csukló sérülései leggyak-
rabban hátrafeszített kézfejre eséskor keletkeznek. 
A sérülés típusa függ az életkortól, valamint a kivál-
tó erők irányától és a kézfej helyzetétől is. 
Öregkorban leggyakrabban a distalis radius törését 
látjuk (Colles-törés), míg fiatalkorban a scaphoide-
um törés a gyakoribb. Gyerekkorban a kéztőcson-
tok sérülése ritka, ebben az életkorban a metacar-

pusok és az ujjcsontok sérülnek inkább. A törések 
általában jól láthatóak hagyományos röntgenfelvé-
telen.

Abban az esetben, amikor a sérülést követő 
röntgenfelvétel negatív és törésre további gyanú áll 
fenn, a felvételt megismételhetjük 7–10 nap múlva, 
amikor a korai callus képződés hívja fel a figyelmet 
az occult törésre.

A csontszcintigráfia érzékeny vizsgálómódszer 
az occult törések kimutatására, de a magas sugárzá-
si dózis és az alacsony térbeli felbontás miatt ritkáb-
ban alkalmazzuk.

A multislice CT előnye a kis szeletvastagságban 
és a többsíkú rekonstrukcióban van. 

Az MR vizsgálat a jó térbeli felbontás mellett 
igen érzékeny módszer az occult törések kimutatá-
sában, melyhez elégséges T1 súlyozott és STIR 
szekvenciákat alkalmazni.

A kéztőcsontok közül az os scaphoideum sérül a 
leggyakrabban, általában hátrafeszített kézfejre 
esés következtében. A viszonylag gyakori szövőd-
mények miatt (pseudoarthrosis, avascularis necro-
sis), valamint mert a hagyományos röntgenvizsgálat 
gyakran negatív, a korai MR vizsgálatot egyre gyak-
rabban végzik a törés kimutatására.

Krónikus csontelváltozások
Os scaphoideum pseudoarthrosis, avascularis nec-

rosis (AVN). Az os scaphoideum törések 70%-a a 
csont középső, kissé vékonyabb szakaszán történik, 
míg 20%-a a proximális pólusnál. A csont vérellátá-
sa distalis irányból történik ezért törés esetén a pro-
ximalis pólus avascularis necrosisa alakulhat ki. Az 
AVn gyakoribb, ha a törés nem gyógyul meg, mely 
meglehetősen gyakran, az esetek 40%-ában fordul 
elő. A distalis scaphoideum törések esetében ezek a 
komplikációk ritkák.

A pseudoarthrosis kimutatására a legjobb vizs-
gálat a CT.

MR vizsgálat esetén, ha a proximális pólus terü-
letén mind T1 mind T2 súlyozott szekvenciákon 
kórosan alacsony jeladás látható, az avascularis nec-
rosis gyanúját veti fel. Mivel a granulációs szövet is 
adhat hasonló jeladást, legbiztosabban kontraszt-
anyag adásával állíthatjuk fel az AVn diagnózist.

Morbus Kienböck. Az os lunatum avascularis nec-
rosisa valószínűleg repetitív mikrotrauma hatására 
alakul ki. egyes szerzők szerint az ulna minus variá-
ció is szerepelhet az okok között. A betegség késői 
stádiumában a hagyományos felvételeken a csont 
sclerosisa és esetleges collapsusa látható. A beteg-
ség korai felismerése és a megfelelő kezelés alkal-
mazása segíthet a késői szövődmények kialakulásá-

ciója, hegesedése zajlik, a helyes megnevezés az 
érintett inak tendinosisa.

lateralis epicondylitis, más nevén teniszkönyök 
(13.5. ábra), az extensor inak degenerációja, míg 
medialis epicondylitis esetén a flexor/pronator inak 
érintettek.

Mind az ultrahang, mind az MR vizsgálat alkal-
mas az epicondylitisek kimutatására. 

Ultrahangvizsgálatnál az érintett inak megvasta-
godása látható, az echoszerkezet elmosódásával, 
valamint az ínban fokozott doppler-jellel. Az ín 
tapadásánál keletkező periostealis felrakódásokat 
(enthesophyta) is láthatunk a vizsgálattal.

MR vizsgálattal az inak megvastagodását, vala-
mint vízérzékeny szekvenciákon jelintenzitás foko-
zódást láthatunk az érintett inakban. A folyamat 
előrehaladtával kisebb cysták is megjelenhetnek az 
ínban, mely később az ín részleges, vagy teljes sza-
kadásához is vezethet.

Diffúz fájdalom. Synovitis. A diffúz könyökfájda-
lom hátterében gyakran a synoviális hártya gyulla-
dása, synovitis áll. A synovitis oka sokféle lehet (tra-
uma, fertőzés, gyulladás, degeneratív megbetege-
dés).

Ultrahang vizsgálat ízületi folyadékgyülemet, a 
zsírpárnák elemelkedését mutatja. doppler vizsgá-
lattal a synoviumban fokozott véráramlás látható. 

MR vizsgálattal esetleg látható a synovium meg-
vastagodása, de ennek kimutatásához gyakran iv. 
kontrasztanyag szükséges. Ha az ízületben nagy 
mennyiségű hemosziderint mutat a vizsgálat, akkor 
a legvalószínűbb diagnózis a hemophilia. 

Arthrosis. A könyökízület arthrosisa leggyako-
ribb a 40 feletti korosztályban, illetve akiknél koráb-
bi könyöksérülés fordult elő, vagy az ízület fokozott 
igénybevételnek volt kitéve. Hagyományos rönt-
genfelvételen látható az ízületi rések beszűkülése 
valamint peremfelrakódások a processus coronoi-
deuson vagy a processus olecranin. 

Az ízület akadása
Szabadtestek. A térd után a könyökízületben fordul 
elő leggyakrabban ízületi szabadtest. A leggyako-
ribb tünet az ízület akadása, a mozgástartomány 
beszűkülése. 

Az első vizsgálat a hagyományos röntgenfelvé-
tel, mely azonban csak a meszes szabadtesteket 
mutatja ki. További hátránya a vizsgálatnak, hogy 
esetleges peremfelrakódások megnehezítik a diag-
nózist. Ultrahangvizsgálattal könnyebben kimutat-
hatóak az ízületi szabadtestek, ha felszaporodott az 
ízületben a folyadék.

Mind az MR és CT vizsgálatok jól mutatják az ízü-
leti testek méretét és pontos helyét.

Synovialis chondromatosis. Synoviális chondro-
matosisnál a subsynovialis réteg metaplasiája követ-
keztében porcszigetek jelennek meg a synoviális 
rétegben. Az ízületi résen kívül előfordulhat, min-
den synoviummal borított képletben, tehát bursák-
ban és ínhüvelyekben is. A folyamat kezdetén csak 
a synovium érintett, de szabadtestek még nem 
jelennek meg. Később a synoviális érintettség foko-
zatosan csökken és megjelennek a szabadtestek. A 
szabadtestek kezdetben nem meszesednek vagy 
csontosodnak, így hagyományos felvételen csak 
indirekt jelekből következtethetünk a jelenlétükre 
(zsírpárnák elemelkedése, erozív csontelváltozások). 
Ultrahang és MR vizsgálat a szabadtesteken kívül a 
synovium érintettségét is tudja igazolni.

Osteochondritis dissecans. Az osteochondritis disse-
cans a hyalinporc és az alatta fekvő subcorticalis csont-
rész fokális elváltozása, amelynek előfordulása elsősor-
ban serdülőkorban gyakori. A könyökben a capitulum 
humeri elülső részén fordul elő általában. Az elváltozás 
gyakran magától gyógyul, de ha a csont-porc komplex 
kilökődik, ízületi szabadtest képződik, és a folyamat az 
ízület korai degenerációjához vezet. 

A hagyományos felvétel igazolhatja a subcorti-
calis terület érintettségét, vagy esetleges csonthi-
ányt is. A pontos staging-hez MR vizsgálat szüksé-
ges. Fontos megjegyezni, hogy a capitulum hátsó 
részén egy kis, hyalinporccal fedett benyomat lát-
ható, mely normális anatómiai variáns és nem 
összekeverendő osteochondritissel.

13.5. ábra. 
Teniszkönyök. Coronális síkú Pd FS felvételen látható, hogy 
a közös extensor ín az eredésnél megvastagodott, jelinten-
zitás fokozódással, mely az ín tendinosisára, részleges szaka-
dásra utal

13.6. ábra. 
Psoriasis. Biceps tendon enthesitis a bicipito-radialis bursa 
synovitisével axialis, zsírelnyomásos Pd felvételen
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lett a dinamikus vizsgálat lehetősége. Tendinosis és 
tendinopathia esetén az ín megvastagodását és 
belső szerkezeti eltérését mind az MR, mind az ult-
rahang vizsgálat jól ábrázolja. Tenosynovitis esetén 
az ín körül lévő folyadék szintén mindkét módszer-
rel jól látható. Krónikus tenosynovitis esetén az 
ínhüvelyen belül fibrosis alakul ki, mely az ínhüvely 
megvastagodásával jár, MR vizsgálaton a T1 és T2 
súlyozott szekvenciákon alacsony jeladással. Az 1. 
extensor ínrekesz jellegzetes gyulladása a de 
Quervain tenosynovitis. 

Idegkompressziós szindrómák. A kompressziós 
neuropathiák közül a leggyakoribb a carpalis alagút 
szindróma. Az elváltozás nőknél gyakoribb, leg-
gyakrabban ismétlődő mikrotrauma, flexor tenosy-
novitis vagy térfoglaló folyamat (lágyrésztumor, 
ganglion) az oka. A diagnózis legtöbbször klinikai. 
Képalkotó diagnosztikának általában a térfoglaló 
folyamat eredetének tisztázásában van szerepe. Az 
ultrahang vizsgálat az ideg megvastagodását 
mutatja. MR vizsgálat is hasonló képet ad, amihez 
az ideg fokozott jeladása társul vízérzékeny szek-
venciákon.

A nervus ulnaris neuropathia lehet a Guyon-
csatornát érintő folyamatok következménye, gyak-
ran a hamulus ossis hamati törése, ganglion cysta, 
ritkábban az a. ulnaris aneurysmája váltja ki (13.8. 
ábra).

Gyulladásos eredetű elváltozások. Synovitis 
oka lehet arthritis vagy fertőzés. nem-fertőzéses 
eredetű gyulladásokban (rheumatoid arthritis, pso-
riasis) a korai diagnózis nagyon fontos. A röntgen-
felvételen jelentkező erozív csontelváltozás már 
általában késői tünet. A cél a synovitis mielőbbi 

kimutatása, melyre mind az MR, mind az ultrahang 
(doppler) alkalmas, utóbbi előnye az együlésben 
végezhető mintavételi lehetőség. 

lágyrész tumorok
Cysticus elváltozások. A csukló és kéztő ízületekhez 
köthető leggyakoribb cystás lágyrész tumor a gang-
lion cysta. Az elváltozás képalkotó diagnosztikával 
nem elkülöníthető a synoviocapsularis cystától. Az 
elváltozás okozhat fájdalmat, de előfordul, hogy 
nincs klinikai tünete (occult ganglion). 
leggyakrabban dorsalisan helyezkedik el, a lig. 
scapholunatumhoz köthetően. Volaris ganglionok 
közül a radialisan elhelyezkedő ganglion a leggya-
koribb, mely a scaphotrapezoid ízülettel áll kapcso-
latban. 

Szolid tumorok. lipomák esetén a vizsgálat fő 
célja inkább a tumor méretének, elhelyezkedésé-
nek pontos meghatározása. A benignus lipomák 
általában felületes elhelyezkedésűek. A nagy kiter-
jedésű, mélyen elhelyezkedő, és MR képalkotással 
inhomogén szerkezetű lipomák nagyobb arányban 
malignusak. Külön említést érdemel a palmaris lipo-
ma, mely általában a carpalis alagúton halad át az 
alkarról a tenyér területére és carpalis alagút szind-
romát okoz.

A perifériás ideg eredetű tumorok (schwanno-
ma, neurofibroma) gyakran fordulnak elő a csukló 
környékén, legtöbbször a n. medianust érintve. 
Klinikailag lassan növekvő, érzékeny terimével talál-
kozhatunk, amely distalis tüneteket okozhat (paresz-
tézia). 

A kéz leggyakoribb lágyrész tumora az ínhüvely 
óriássejtes tumora (más néven az ínhüvely pigmen-
tált villonodularis synovitise, PVnS), mely általában 
a flexor oldalon elhelyezkedő, esetenként a csontot 
erodáló képlet. MR képen jellegzetesen a ganglio-
noktól eltérő, alacsony jeladást mutat a T2 gradiens 
szekvencián (13.9. ábra).

Az ér eredetű tumorok közül a kapilláris heman-
gioma és az arteriovenosus malformációk fordulnak 
elő gyakrabban. 

Az előbbiek érképletekből és zsírszövetből áll-
nak, UH vizsgálattal magas echogenitású területek 
és áramlást mutató érképletek láthatóak. 
Amennyiben phlebolith képződéssel járó phleboli-
tis áll fenn, a kis lágyrész meszesedések hagyomá-
nyos röntgenfelvételen is ábrázolódnak. 

nak megelőzésében. Mielőtt a röntgenfelvételen 
láthatóak lennének az elváltozások, az MR vizsgálat 
kimutathatja a korai stádiumra jellemző csont ödé-
mát. 

Lágyrészsérülések  

Ínsérülések. Az ínszakadások okai között szerepel-
hetnek penetráló vagy tompa sérülések, illetve 
különböző arthritisek. Az utóbbiak esetében az 
extensor inak gyakrabban érintettek. Mind az UH, 
mind az MR alkalmas az ínszakadások diagnózisára. 
Az ultrahang vizsgálat előnye az ín dinamikus ábrá-
zolásában van. Teljes ínszakadás esetén meg kell 
határozni a retrahált, proximalis ínszakasz pontos 
helyét. 

Szalagsérülések. A csukló-kéztő szalagjai 
között megkülönböztetünk intrinsic és extrinsic 
szalagokat.

Az extrinsic, felületes szalagokat MR vizsgálattal 
nehéz ábrázolni, ezen segíthet artrográfiás technika 
alkalmazása. A szalagok megnyúlása vagy szakadá-
sa statikus carpalis instabilitást okoz (dISI – a lig. 
scapholunatum szakadása, a lunatum dorsalis rotá-
ciójával jár, VISI – a lig. lunotriquetrum szakadása, az 
os lunatum volaris irányú rotációjával jár). Az állapo-
tot mind hagyományos, mind MR vizsgálattal ki 
lehet mutatni, de a szalagszakadás mértéket csak 
MR vizsgálattal lehet megállapítani. Az MR artrográ-
fiának a legmagasabb a szenzitivitása a szalagsza-
kadások kimutatásában.

A lig. scapholunatum és lig. lunotriquetrum sza-
lagok szakadása gyakran vezet krónikus csukló fáj-
dalomhoz és instabilitáshoz. A szalagszakadások 
miatt kialakuló elmozdulásokat és a krónikus insta-
bilitás miatt kialakuló degeneratív elváltozásokat 
hagyományos felvételeken is jól lehet látni (13.7. 
ábra).

TFCC-szakadás. A TFCC egy komplex stabilizá-
ló lágyrészképlet az ulnocarpalis térben, mely a tri-
angularis fibrocartilagineus discusból (TFC) és a 
környező szalagokból, valamint a dRU ízület tokjá-
ból áll. A TFC-szakadás gyakori oka az ulnaris csukló-
fájdalomnak, a szakadás lehet mind akut traumás, 
mind krónikus degeneratív típusú. A radialis perfo-
ráció vagy szakadás általában traumás eredetű.

A szakadás nem mindig jár fájdalommal, így a 
klinikai és a radiológiai képet mindig együtt kell 
értelmezni.

Az MR artrográfia a legpontosabb vizsgálómód-
szer a TFC-szakadások kimutatásában. Radiocarpalis 

befecskendezéskor a kontrasztanyag megjelenik a 
dRU ízületi résben is. TFC degeneráció esetén jel-
intenzitás fokozódás mutatkozhat a TFC állomá-
nyán belül, mely a felszínt nem éri el.

TFCC-szakadás esetén a distalis radioulnaris ízü-
let (dRU) diszfunkciója alakulhat ki. ennek oka lehet 
még gyulladásos arthropathia, a radius vagy ulna 
ízületbe hatoló törése, vagy fejlődési rendellenes-
ség is. A dRU ízület subluxatiójának kimutatására 
legcélravezetőbb módszer mindkét oldali csukló 
egyidejű CT vizsgálata mind pronatióban, mind 
supinatióban. 

Krónikus lágyrészelváltozások
Inak nem-traumás eredetű elváltozásai. Az inakat 
érintő elváltozások gyakoriak a csukló körül és az 
ujjakon. Az elváltozások leggyakoribb oka trauma, 
gyulladás vagy túlterhelés. A patológiás ínon belül 
a hisztológiai vizsgálatok nem mutattak ki gyulladá-
sos eredetű sejteket, ezért a tendinitis (tendonitis) 
kifejezés használata helytelen. ehelyett inkább a 
tendinosis megnevezés ajánlott, ami megfelel egy 
valószínűleg mikrotrauma által kiváltott, degenera-
tív folyamatnak az ínon belül, granulációs szövet 
képződéssel és fokozott érképződéssel. 

Ha az ínhüvelyben alakul ki gyulladásos folya-
mat, azt tenosynovitisnek nevezzük, ilyenkor az 
ínban gyakran nem látható kóros elváltozás.

A vizsgálómódszerek közül az első választandó 
az ultrahang, amelynek előnye a jó felbontás mel-

13.7. ábra. 
SlAC III. Krónikus Sl dissociáció miatt kialakuló instabilitás és 
degeneratív elváltozások PA csukló felvételen

13.8. ábra. 
A. ulnaris aneurisma a n. ulnaris compressiójával  axialis Pd 
zsírelnyomásos felvételen. Jól láthatóak a pulzációs műter-
mékek
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Az elváltozás gyakran kétoldali, így mindkét 
csípő vizsgálata szükséges.

A femur fej necrosisát gyakran kíséri a femur fej 
és nyak ödémája, valamint kóros mennyiségű ízüle-
ti folyadék.

A hagyományos röntgenfelvétel szerepe a korai 
diagnózisban korlátozott. Amikor a röntgenjelek 
(subcorticalis sclerosis, subchondralis collapsus, 
secunder degeneratív elváltozások) megjelennek a 
betegség általában már irreverzíbilis.

A prognózis megítélésében az MR vizsgálatnak 
jut elsődleges szerep. Amennyiben a coronalis fel-
vételeken a femur fej 25%-ánál kisebb terület érin-
tett, akkor jól reagál a kezelésre, amennyiben azon-
ban 50%-nál nagyobb arányban érintett, akkor a 
prognózis rossz.

Femoralis csontödéma. Az átmeneti csípő 
osteoporosis (ToH) a középkorú férfiak jellegzetes 
megbetegedése, amely fájdalommal jár, az anam-
nézisben korábbi trauma általában nem szerepel. 
Az elváltozás hátterében valószínűleg érellátási 
probléma áll. Az állapot 6–12 hónapon belül magá-
tól rendeződik. 

Hagyományos felvételen a késői fázisban lehet 
kimutatni a combfej és nyak területén osteopeniát. 
Csontszcintigráfia fokozott dúsítást mutat, de a kép 
nem specifikus. MR vizsgálat a legérzékenyebb, a 
combfej és nyak diffúz ödémáját mutatja. Fontos az 
állapot elkülönítése az avascularis necrosistól, amit 
a subcorticalis csontelváltozások hiánya tesz lehe-
tővé.

Okkult törések. Stressz törés általában a comb-
nyak medialis distalis részén jelentkezik, corticalis 
érintettség nélkül. A klinikumban nyugalmi fájda-
lom jelentkezik, mely mozgásra, terhelésre fokozó-
dik. Késői diagnózis esetén, ha a terhelés fennma-
rad, a corticalist elérő törés alakulhat ki, dislocatió-
val. 

Insufficientia törések általában a femur fej crani-
alis-lateralis részén, subcorticalisan helyezkednek el.

ezek a töréstípusok a hagyományos röntgenfel-
vételen nem, vagy csak nagyon nehezen, esetleg 
csak a késői szakban kivehetők. T1 és STIR coronalis 
felvételeken jól ábrázolódik a törésvonal és az azt 
körülvevő ödéma is. Csonszcintigráfia az MR-hez 
hasonló szenzitivitással rendelkezik, habár a specifi-
citása alacsonyabb.

Synovialis elváltozások
Bursitis. A csípőízület körül az iliopsoas, a trochanter 
és az ischioglutealis bursák gyulladásai a leggyako-
ribbak. A gyulladás oka lehet tartós nyomás, direkt 

trauma, korábbi műtét, gyulladásos megbetegedés 
vagy fertőzés. A bursitis tünete a gyulladásnak kitett 
terület feletti nyomásérzékenység, fájdalom.

A hagyományos vizsgálattal a bursitisek króni-
kus esetében jelentkező calcium depositumokat, 
vagy egyéb meszes szabadtesteket tudunk ábrázol-
ni (13.11. ábra). Corticalis destructiót (osteitis) okozó 
bursitis ritka.

Csípőízület  

Vizsgálómódszerek  
A csípő és lágyék környéki fájdalmat gyakran nehéz 
a klinikum által behatárolni, ezért a képalkotó diag-
nosztikának alapvető szerepe van a panaszok hát-
terének feltárásában.

A hagyományos röntgenfelvétel alapvető fon-
tosságú, mivel a panaszok hátterében gyakran a 
csípő ízület degenerációja áll. Csontszcintigráfia 
lehet a választandó módszer okkult törések vagy 
avascularis necrosis esetén.

Az MR vizsgálat a korábban említett kórképek 
mellett a synovium, a porcképletek és az acetabula-
ris labrum elváltozásait is ábrázolja.

CT vizsgálatnak az occult vagy komplex traumák 
esetében, illetve a protézis utáni posztoperatív 
reakciók megítélésében lehet szerepe.

Ultrahang vizsgálatnak ízületi folyadék, illetve 
bursitisek (iliopsoas, trochanter) kimutatásában van 
fontos szerepe. Kisebb intervenciók, mintavétel, 
gyulladáscsökkentő szereknek az ízületi résbe fecs-
kendezése is történhetnek ultrahang vezérlés segít-
ségével.

A csípőízület elváltozásai  

Avascularis necrosis. A femur fej avascularis nec-
rosisa legyakrabban 30–50 éves életkorban fordul 
elő. okai közül bármi előfordulhat, ami a csont vér-
ellátását csökkenti, de leggyakoribb ok a tartós 
szteroid kezelés, valamint a combnyak törése. 
Vérellátási zavar esetén legelőször a myeloid sejtek 
károsodnak (6–12 órán belül), majd az osteocyták 
és a zsírsejtek (2–6 nap). A sejtelhalást egy gyulladá-
sos folyamat követi, majd az elhalt terület körül gra-
nulációs szövet alakul ki. A végstádiumban sclerosis, 
a corticalis beroppanása és secunder arthrosis ala-
kul ki.

A betegség számos klasszifikációja ismert, a 
hagyományos röntgen, csontszcintigráfia, valamint 
az MR megjelenés alapján. 

A korai stádiumban az MR vizsgálatnak a legma-
gasabb a szenzitivitása valamint a specificitása. Az 
ún. “kettős vonal” jel az esetek 80%-ában látható 
MR vizsgálattal. A kettős vonalat egy, a necroticus 
oldalon lévő hypervascularisált zóna és az ép olda-
lon lévő fibroticus/scleroticus réteg kettőse adja 
(13.10. ábra).

13.9. ábra. 
Flexor ínhüvely órássejtes tumora axiális és sagittalis T1 
súlyozott felvételen

A

B

13.10. ábra. 
Jobb femurfej avascularis necrosisa coronalis T1/T2? felvételen

13.11. ábra. 
Jobb oldali iliopsoas bursitis axialis Pd zsírelnyomásos felvé-
telen.  Az iliopsoas ínt körülvevő bursa folyadékkal töltött
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maradt, perifériás része a szokványosnál ezért 
kisebb, kontúrja szabálytalan.

A „flap” szakadás azt jelenti, hogy a meniscus 
superior vagy inferior felszínének egy részlete rész-
legesen leválik. előfordul, hogy a levált fragmentum 
a medialis tibia condylus és az oldalszalag közé 
diszlokálódik.

Akut esetben előfordul, hogy a szakadás nem jár 
érdemi dislocatióval. ezek a szakadások jellemzően 
vertikálisak. A szakadás akkor tekinthető instabilnak, 
ha hosszú szakaszt érint. MR képeken a szakadás a 
meniscus teljes vastagságát érintő, vonalszerű, jel-
gazdag sávként ábrázolódik. A lateralis meniscus 
hátsó szarvának szakadása gyakran társul elülső 
keresztszalag (ligamentum cruciatum anterius; lCA) 
szakadáshoz.

A vertikális-radiális szakadás a szabad széltől 
indul, jellemzően a lateralis meniscus oldalsó testé-
nek elülső és hátsó határzónáját érinti. Ha a szaka-
dás a vizsgálati síkkal párhuzamos lefutású, akkor a 
parciál volumen effektus következtében a szakadás 
síkjában gyakran egészében emelkedett jeladású 
meniscust látunk („fantom” meniscus). Radiális sza-
kadás ritkábban a medialis meniscuson is előfordul, 
főként a hátsó szarv-gyökér találkozásánál (13.13. 
ábra), ami legjobban coronalis szeleteken ábrázol-
ható. A szakadás következtében az oldalsó test az 
ízületi résből medial felé előboltosul. 

A discoid lateralis meniscus egy veleszületett 
rendellenesség, már akár gyermek vagy serdülő 
korban szakadásra predisponáló tényező. A menis-
cus discoid megjelenésű, s a teljes tibialis ízfelszínt 
fedi. A diagnózis MR vizsgálattal nem okoz gondot 
(13.14. ábra). discoid medialis meniscus extrém rit-
kán fordul elő.

Akut szalagsérülések
Kereszt- és oldalszalag sérülések. Az elülső keresztsza-
lag szakadásának prognosztikai jelentősége van, 
hosszú távon secunder arthrosishoz, mozgáskorlá-
tozottsághoz vezet. Habár az lCA elégtelenség fizi-
kális vizsgálattal jól megítélhető, műtét előtti terve-
zéshez az MR vizsgálat elengedhetetlen, a szakadás 
tényének megerősítésére, társsérülések kimutatásá-
ra. Akut szakadáskor MR vizsgálattal a normális, line-
áris, alacsony jeladású struktúra helyén elmosott 
kontúrú, a bevérzés következtében inhomogén 
képletet látunk (13.15. ábra). A szakadás jellemzően a 
középső harmadot érinti. Fontos, hogy minden 
esetben mindhárom síkban vizsgáljuk meg a szala-
got. Több olyan, más struktúrát érintő társ-sérülés 
van, amely az lCA szakadásra (13.16. ábra) csaknem 

A bursa gyulladásos állapotának kimutatásában 
mind az ultrahang, mind az MR vizsgálatnak van 
szerepe, bár az MR vizsgálat kevéssé függ a vizsgá-
lótól. MR vizsgálat további előnye, hogy a környező 
csont- és lágyrész képleteket, így az esetleges kivál-
tó okokat is ábrázolja.

Synovialis chondromatosis. A csípő a harmadik 
leggyakrabban érintett ízület. Ritkán a környező 
ínhüvelyekben vagy bursákban is előfordul. A kísé-
rő tünetegyüttes fájdalom, duzzanat és a mozgások 
beszűkülése.

Térdízület  

Vizsgálómódszerek  

A térdízület elsődleges vizsgálómódszere az MR. A 
röntgenvizsgálat elsődleges szerepe az akut trau-
más, valamint a degeneratív eltérések kimutatásá-
ban van. Az ultrahangvizsgálat a térd körüli terimék 
karakterizálására, a cystosus és szolid gócok elkülö-
nítésére használható. Ultrahanggal jól megítélhető 
továbbá az extensor apparátus is.

A térd elváltozásai  

A térd a leggyakrabban vizsgált ízület. A továbbiak-
ban öt különböző klinikai kontextus kapcsán kerül 
tárgyalásra a képi diagnosztika: akut trauma, króni-
kus fájdalom, fokális duzzanat, elülső térdfájdalom, 
valamint a posztoperatív állapot.

Akut trauma. Az akutan sérült térd kivizsgálásá-
ban alapvető szerep a röntgen és MR vizsgálatoknak 
jut. A legtöbb térdsérülés valgus, varus, rotáció, 
transzláció, vagy ezek valamely kombinációjának 
eredménye. A legtöbb sérülés sportolás, s ezen belül 
is elsősorban síbaleset következményeként keletke-
zik. A képalkotásra azért van nagy szükség, mert a 
fájdalom és duzzanat (ízületi bevérzés) miatt a fiziká-
lis vizsgálat gyakran korlátozott. A gyakori extensiós 
deficit hátterében lehet részleges szalagsérülés kivál-
totta izom spazmus vagy szabadtest okozta elaka-
dás, a kettő elkülönítésében rendkívül fontos az MR 
vizsgálat, amely megmutatja a diszlokált meniscus 
vagy osteo-chondralis fragmentumot.

Akut meniscus sérülések. A meniscus szaka-
dása lehet vertikális-longitudinális, vertikális-radiá-
lis, valamint horizontális. A szakadásnak lehet ferde 
komponense is, illetve a fenti típusok kombinációja 

is előfordul. nagy általánosságban igaz, hogy a ver-
tikális szakadások traumás, a horizontális szakadá-
sok degeneratív eredetűek. 

A meniscus szakadás fájdalommal jár. A menis-
cus instabil szakadása, illetve dislocált fragmentu-
mok elakadást okozhatnak.

A térd elakadását jellemzően kosárfül szakadás 
okozza, ami a medialis meniscus esetében gyako-
ribb. A kosárfül szakadás egy kiterjedt, longitudiná-
lis-vertikális szakadásnak felel meg, amikor a levált, 
belső fragmentum az intercondylaris térbe csapó-
dik. MR vizsgálattal az intercondylaris térben egy 
alacsony jeladású, oda nem illő képletet találunk, 
amelynek posterior része a hátsó keresztszalag alatt 
helyezkedik el, ez adja az ún. „kettős hátsó kereszt-
szalag jelet” (13.12. ábra). A meniscus helyben 

13.12. ábra. 
Mediális meniscus kosárfül szakadása coronális és sagittalis 
síkú felvételeken. „Kettős hátsó keresztszalag jel.”

A

B

13.13. ábra. 
Mediális meniscus hátsó gyökének, traumás eredetű, teljes 
radiális szakadása axialis és coronalis síkú felvételeken

A

B

13.14. ábra. 
a, Mediális meniscus degeneratív, horizontális irányú szaka-
dása. b, degeneratív discoid laterális meniscus. Coronalis Pd 
zsírelnyomásos felvétel
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A lateralis oldalszalag (ligamentum collaterale 
laterale; lCl) ritkán sérül. lCl sérülés legfőképpen a 
postero-lateralis struktúrákat érintő komplex sérü-
lés, „posterolateral corner injury” részeként keletke-
zik.

Patella luxatio. előfordul, hogy a dislocatio oko-
zója egy viszonylag ártalmatlan, csavarásos sérülés. 
Az MR kép jellegzetes, az ütközésnek megfelelően a 
lateralis femur condylus antero-lateralis részén illet-
ve a patella medialis részén látható ödéma. A sérü-
lés következménye a patella osteochondralis laesió-
ja is lehet, ízületi szabadtest is keletkezhet. A luxati-
ót a medialis retinaculum szakadása kíséri.

Postero-lateralis saroksérülés („posterolateral cor-
ner injury”). A postero-lateralis fő stabilizáló struktú-
rák közé a popliteus izom-ín, az lCP, az lCl és szá-
mos kisebb szalag tartozik. Akut stádiumban erre a 
diagnózisra akkor gondoljunk, ha egynél több pos-
tero-lateralis stabilizáló struktúra sérül, illetve ha a 
fibula fejecs egy részletének avulsióját látjuk. A 
következmény a tibia abnormális mértékű kirotáci-
óját megengedő, rotációs instabilitás lehet, ami az 
lCA-pótlás elégtelenségét eredményezheti. 

Krónikus fájdalom. Gyakori, hogy képalkotó vizs-
gálatot nem-akut, mechanikus probléma gyanúját 
keltő panaszok, például időnkénti elakadás, fájda-
lom miatt kérnek. A képalkotó vizsgálatok feladata 
ebben az esetben az, hogy segítsen eldönteni, 
mely betegek kerüljenek arthroscopiára. A két fő 
betegcsoportot azok alkotják, akiknek instabil 
meniscus szakadása vagy „egyszerűen” arthrosisa 
van. Az arthroscopiától sikeres eredmény az első 
csoportba tartozó betegek esetében várható.

Meniscussérülések. ebben a betegcsoportban 
leggyakoribb a ferde-horizontális, degeneratív sza-
kadás. ez a sérülés mindkét meniscus bármely 
részét érintheti, de leggyakrabban a medialis menis-
cus hátsó szarván fordul elő. Típusos esetben lineá-
ris, ferde-horizontális, jelgazdag sávot látunk, amely 
eléri a tibialis, ritkábban a femoralis felszínt. ehhez 
egyéb, degeneratív eltérések is társulhatnak, mint a 
hyalin porc elvékonyodása, subchondralis ödéma 
és cysta, az ízfelszínek peremén osteophyta. Fontos, 
hogy ha a meniscus jelzavara az ízfelszínt nem éri 
el, nem beszélhetünk szakadásról, csak meniscus 
degeneratióról.

A degeneratív szakadás parameniscalis cystával 
társulhat, amely úgy alakul ki, hogy a meniscus sza-
kadásán keresztül folyadék préselődik a paramenis-
calis térségbe. ezek a cysták önmagukban is okoz-
hatnak fájdalmat, és arthroscopos decompressiót 
tehetnek szükségessé.

Szalagsérülések. A szakadt lCA spontán ritkán 
gyógyul, ezért nem meglepő, ha MR vizsgálat során 
nem-felismert vagy figyelmen kívül hagyott, króni-
kus szakadással találkozunk. A krónikus szakadás MR 
jele a szalag horizontalizálódott helyzete, vagy akár 
teljes hiánya is lehet. A szalag letapadhat az lCP-
hez. A lateralis femur condylus régi, impactiós töré-
se diagnosztikus értékűnek tekinthető a régi lCA 
szakadásra. de vigyázat, ez nem tévesztendő össze 
a lateralis femur condylus középső harmadának 
normálisan jelenlévő, sagittalis síkban jól ábrázoló-
dó, sekély homorulatával!

A krónikus lCP szakadás folytonossági hiányként 
ábrázolódik.

Az oldalszalagoknak jó a spontán gyógyhajlama, 
ezért krónikus szakadást csak abban a viszonylag 
ritka esetben látunk, ha a szalag megvastagodva 
vagy meszesedve gyógyul.

Tractus ilio-tibialis. A tractus ilio-tibialis a late-
ralis femur condylus antero-lateralis peremén tapad. 
A „tractus ilio-tibialis szindróma” jellemzően futók-
nál és kerékpárosoknál fordul elő. oka az, hogy a 
tractus ilio-tibialis térd hajlítás-nyújtásnál a lateralis 
femur condyluson súrlódik. Képalkotó vizsgálatra 
jellemzően nincs szükség, a diagnózis klinikai. A súr-
lódás kitapintható lehet, annak helye fájdalmas. MR 
vizsgálattal az általában normál megjelenésű trac-
tus és a femur condylus között ödémás terület, 
folyadék jeladás látható, amely nem tévesztendő 
össze az ízület lateralis recessusában lévő folyadék-
kal.

Csont és porc. A hyalin porc hiánya fájdalom-
mal jár, de arthroscopos kezelés az instabil frag-
mentumok eltávolításával adott esetben javíthat a 
helyzeten. A fokális, teljes porchiány olyan szekven-
ciákkal ábrázolható a legjobban, amelyeken az ízü-
leti folyadék és porcállomány között nagy a kont-
raszt, ilyen például a STIR, a T2 FSe vagy néhány 
egyéb, specifikus gradiens echo alapú szekvencia. 
Habár a térd vizsgálatában általánosan használt 
zsírelnyomásos Pd technika a porcsérülés kimutatá-
sában kevésbé érzékeny, a subchondralis csont 
ödémát jól mutatja. 

Az MR vizsgálat szenzitivitása jó a fáradásos és 
stressz törések kimutatásában, amelyek ödéma által 
körülrajzolt, jelmentes csíkként ábrázolódnak. 

Az idősebb betegcsoportra jellemző a spontán 
osteonecrosis (SonK), ami jellemzően a medialis 
femur condylus subchondralis állományát érinti. A 
típusos MR kép a medialis femur condylusban kiter-
jedt ödémát, s ennek centrumában a terhelési fel-
szín mentén egy fokális, alacsony jeladású, sub-

specifikus, így segítségünkre lehet a megítélésben. 
A sérülés pillanatában általában valgus stressz érvé-
nyesül a tibia kirotációjával és anterior transzlációjá-
val, amelynek következtében a lateralis femur con-
dylus a lateralis tibia plateau posterior peremének 
ütközik. MR vizsgálattal a lateralis tibia plateau pos-
terior peremének szomszédságában ödémát 
látunk, sőt esetenként impactiós törést is. 
Hasonlóképpen ödéma és esetleg osteochondralis 
impactiós sérülés mutatható ki a lateralis femur 
condylus középső harmadában. Utóbbi következté-
ben ízületi szabadtest is kialakulhat. Fenti két sérü-
lés együttese lCA szakadás vonatkozásában diag-
nosztikus értékű. Hasonló, impactiós csontsérülés a 
medialis kompartmentben is előfordulhat. Gyakori 
a társuló meniscus sérülés, ennek legjellegzetesebb 
példája a lateralis meniscus hátsó szarvának vertiká-
lis-longitudinális szakadása.

A hátsó keresztszalag (ligamentum cruciatum 
posterius; lCP) hyperextensio, kirotáció vagy a tibia 

posterior transzlációja (műszerfal-sérülés) következ-
tében részlegesen vagy teljesen szakadhat, jellem-
zően a középső harmadban. 

A teljes és részleges keresztszalag szakadás elkü-
lönítése MR-vizsgálattal is jelenthet nehézséget.

A medialis oldalszalag (ligamentum collaterale 
mediale; lCM) sérülése gyakori, s legtöbbször rész-
leges. Bármely, valgus elmozdulással járó trauma az 
lCM sérüléséhez vezethet. Az izolált lCM sérülés 
konzervatív kezelést igényel, képalkotó vizsgálatra 
ritkán van szükség. Gyakori azonban, hogy az lCM 
sérülés egy komplex sérülés része. A szalag jellem-
zően a femoralis eredéshez közel sérül, ilyenkor az 
avulsio helyén csont ödéma jelenhet meg. Az lCM 
szakadásért felelős valgus sérülés a lateralis oldalon 
gyakran impactiót eredményez, a lateralis femur és 
tibia condylusban subchondralis ödémával. Ha a 
sérülés pillanatában a térd flexióban van, akkor a 
lateralis femur condylus posterior részében jelenik 
meg ödéma.

13.15. ábra. 
Akut lCA szakadás sagittális síkú felvételen

13.16. ábra. 
Akut lCA szakadással járó típusos csontödéma a lateralis 
tibiacondylusban és laterális femurcondylusban
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betegség, trauma, illetve repetitív mikrotrauma 
kapcsán folyadék szaporodik fel bennük. A leg-
gyakrabban tünetet okozó bursa a prepatellaris, inf-
rapatellaris, pes anserinus és semimembranosus 
bursa.

A bursák egyéb synovialis betegség célpontjai is 
lehetnek, mint például a synovialis chondromatosis.

Synovialis cysta. A synovialis cysták az ízülettel 
közlekednek. A térd régióban messze a leggyako-
ribb lokalizáció a Baker-cysta (13.17. ábra), amely a 
synovium anatómiai előboltosulása, a gastrocne-
mius medialis és semimembranosus izmok ina 
közötti keskeny nyakon keresztül közlekedik az ízü-
lettel, s bármely ízületi betegséggel párhuzamosan 
érintett lehet.

Parameniscalis cysta. A parameniscalis cysta úgy 
alakul ki, hogy a medialis vagy lateralis meniscus 
szakadásán keresztül folyadék préselődik a parame-
niscalis térségbe. lateralisan a cysta jellemzően a 
szakadás szomszédságában alakul ki, mivel a menis-
cus csak lazán rögzített a szomszédos tok és szalag 
struktúrákhoz. Medialisan a meniscus szorosabban 
rögzített, ezért a cysta gyakran keskeny sávban a 
szakadástól messze terjed, s csak távolabb okoz 
tapintható duzzanatot. Ultrahang vizsgálattal a 
cysta nyaka követhető lehet a meniscus szakadásá-
hoz, de általában MR vizsgálat szükséges a diagnó-
zishoz, sőt gyakran még MR vizsgálat számára is 
nehézséget okoz a cysta és a meniscus szakadás 
közötti kapcsolat kimutatása.

A parameniscalis cysták önmagukban is okoz-
hatnak fájdalmat és arthroscopos decompressiót 
tehetnek szükségessé.

Ganglion cysta. A fenti kategóriákba nem beso-
rolható cystákat általában ganglionnak nevezzük. A 
ganglion valamely struktúra – ín, szalag, ízületi tok 
– mucoid degenerációjának felel meg, szövettani-

lag eltér a synovialis cystától, de az ízülettel eseten-
ként közlekedhet. A képlet nyaka segíthet megha-
tározni a kiindulási struktúrát. A ganglion cysta a 
térszűkítő jellege mellett funkcionális eltérést is 
okozhat, például a keresztszalagok ganglion cystája 
flexiós elmaradást okoz. A ganglion cysta ultrahang 
vagy CT vezérelt lebocsátással sikeresen kezelhető 
lehet. 

A cysták képalkotó vizsgálata. Az ultrahang vizs-
gálat egy képlet cystosus karakterének bizonyításá-
ra jól alkalmazható technika. A cysta normális eset-
ben teljesen echomentes, de elsősorban gyulladás, 
fertőzés következtében tartalmazhat belső echókat. 
A cystosus karaktert bizonyítja az is, ha belső, „úszó” 
echókat látunk. Synovialis cystákat érintő gyulladá-
sos kórképekben a synovium hypertrophia belső, 
szolid képletként jelenik meg. A synovialis hypert-
rophia nem deformálható, doppler-aktivitást 
mutathat, ellentétben az egyszerű folyadék felsza-
porodással. Az ultrahang vizsgálat adott esetben a 
lebocsátás vezérlésére is jól használható.

A simplex cysta MR vizsgálattal homogénen ala-
csony T1/magas T2 jeladású. A natív MR vizsgálat az 
ultrahang vizsgálatnál kevésbé informatív folyadék 
és synovitis elkülönítése vonatkozásában, de a vér 
degradációs termékeket jól mutatja. 

natív MR vizsgálattal óvatosnak kell lenni a 
„cysta” diagnózissal, mert szolid tumorok megté-
vesztő képet adhatnak. 

Elülső térdfájdalom. Az elülső térdfájdalom 
főként serdülők és fiatal felnőttek körében gyakori 
panasz. A legtöbb esetben a tünetek hátterében a 
femoro-patellaris ízület, illetve az extensor appará-
tus eltérése áll. 

Patella-ín tendinosis (jumper’s knee). ez az 
eltérés egy, a fiatal sportolókat érintő túlterheléses 
szindróma, amely a patella-ín proximalis eredési 
régióját érinti. A diagnózis általában már a klinikum 
alapján feltételezhető, ultrahang vizsgálat a klinikai 
hipotézist megerősíti. Az eltérés az ín proximalis 
részének medián, elsősorban mélyen fekvő köte-
geit érinti. Az ultrahang vizsgálat az érintett ínrész-
let echoszegény kiszélesedését mutatja, amelyhez 
gyakran az ínnak és közvetlen környezetének hyper-
vascularisatiója társul. MR vizsgálattal az érintett 
ínállományban T2 és STIR szekvencián magas jel-
adást látunk. 

A tendinosis ritkábban érinti a distalis tapadást 
vagy az egész inat.

Schlatter–Osgood-betegség. ez a kórkép 
típusosan serdülőkorú sportolókat, főként fiúkat 
érint, a tuberositas tibiae repetitív microtrauma 

chondralis gócot, az ízfelszín ellapulását mutatja. 
Röntgen vizsgálat a condylus fokális ellapulását, 
subchondralis sclerosist mutathat.

Az osteochondritis dissecans gyermekek és ser-
dülők körében előforduló, fokális, subchondralis 
osteonecrosisnak felel meg, amelynek predilekciós 
helye a medialis femur condylus lateralis része, de 
előfordul a lateralis femur condylusban és a patellán 
is. Az eltérés látható lehet röntgen vizsgálattal is, de 
az MR vizsgálat szenzitivitása nagyobb. A hyalin 
porc lehet sérült, de akár ép is maradhat. Idővel a 
defectus helyét porcszövet töltheti ki. MR vizsgálat-
tal jól megkülönböztethetők a különböző stádiu-
mok. A tünetes betegek általában arthroscopiára 
kerülnek, melynek során az instabil fragmentum 
eltávolításra kerül, illetve a revascularisatio érdeké-
ben felfúrásra kerülhet sor. Az instabil fragmentum 
legmegbízhatóbb jele, ha közötte és a csontállo-
mány között vízérzékeny szekvencián magas jela-
dású sávot látunk, amely a porcrétegre is követhető.

A térd vizsgálatakor a femur distalis, illetve a tibia 
proximalis végén látótérbe kerülhet a metaphysea-
lis régióban jellemző infarktus. ez jellemzően bizo-
nyos rizikófaktorok esetén fordul elő, például szte-
roid szedőknél, tünetet ritkán okoz. MR vizsgálattal 
térképszerű, jelmentes sávval határolt, centrálisan 
zsír jeladású képletet látunk. A határzónában T2 
szekvencián típusos esetben „kettős-vonal jel” 
figyelhető meg, egy belső jelgazdag és egy külső, 
jelszegény vonal formájában.

Arthropathiák. nem-degeneratív és nem-trau-
más monoarthropathia mindig kivizsgálást igényel. 
A térd e betegségek egyik leggyakoribb célpontja. 
A pigmentált villonodularis synovitis diffúz formája 
az ízület duzzanatával és fájdalmasságával jár a visz-
szatérő haemarthros miatt. A betegség kezdeti stá-
diumában a röntgenfelvételek még nem mutatnak 
eltérést, MR vizsgálat szükséges a diagnózishoz. A 
synovium hypertrophiája látható, alacsony T2 jel-
adással, ami legkifejezettebb gradiens echo jellegű 
szekvencián. Az ízfelszínek mentén erosio jelenhet 
meg, s korai arthrosis lehet a következmény. 
differenciáldiagnózisként szóba jön több, hae-
marthros-szal járó betegség, mint a haemophilia és 
synovialis haemangioma. 

Synovialis chondromatosisban metaplasia követ-
keztében porcszigetek jelennek meg a synovium-
ban. A folyamat kezdetén csak a synovium érintett, 
de később az ízületben szabadtestek jelennek meg, 
jellemzően a fossa poplitea területén (lásd lejjebb).

A lipoma arborescens egy ritka betegség, amely 
elsősorban a recessus suprapatellarist érinti. A zsíro-

san infiltrált synovium villosus megvastagodása lát-
ható, amelyet nagy mennyiségű ízületi folyadék raj-
zol körbe. Habár e kórkép oka nem ismert, gyakran 
más patológiás folyamat előzi meg, degeneratív 
folyamat, esetenként rheumatoid arthritis.

Fokális duzzanat. A térd régióban fokális duz-
zanat gyakran fordul elő, a legtöbb esetben cysto-
sus képlet okozza. Az ultrahang vizsgálat a cystosus 
és potenciálisan malignus, szolid gócok elkülöníté-
sére jól alkalmazható. Utóbbi esetben mindenképp 
MR vizsgálatra van szükség, de parameniscalis cysta 
gyanúja esetén is indokolt az MR vizsgálat.

Szolid góc. elsőként említendő kórkép a syno-
vialis sarcoma, amely a térdízület környékén fordul 
elő leggyakrabban, fiatal felnőtteknél. A diagnózis 
sokszor későn születik meg, mivel a periarticularis 
duzzanat gyakori, s a kivizsgálás nem történik meg 
sürgős jelleggel. Ultrahang vizsgálattal nem-specifi-
kus megjelenésű, szolid, doppler-aktív góc ábrázo-
lódik. Meszesedés gyakran fordul elő, amelyet ultra-
hang és röntgen vizsgálat is kimutathat. MR vizsgá-
lat sem mutat specifikus képet, vízérzékeny szek-
vencián magas jeladású részleteket láthatunk, a 
meszesedés esetleg kimutatható lehet jelmentes 
gócok formájában. előfordul intra-articularis forma 
is, például a Hoffa-zsírtest területén. 

A pigmentált villonodularis synovitis nodularis 
formája is jelentkezhet fokális duzzanatként, de 
okozhat aspecifikus ízületi panaszokat is. Gyakran a 
Hoffa-zsírtestet érinti. MR vizsgálattal inhomogé-
nen alacsony T2 jeladást látunk, fibrosis és hemoszi-
derin depozitumok kombinációja miatt. A sebészi 
eltávolítás általában kuratív.

Csont eredetű kórképek is okozhatnak fokális 
duzzanatot a térd régióban. osteochondroma 
(exostosis) viszonylag gyakori. A röntgen vizsgála-
ton túlmenően képalkotó vizsgálatra csak tünetek 
esetén van szükség. Malignus transzformáció szinte 
kizárólag örökletes, multiplex exostosis esetében 
fordul elő, ennek kizárása céljából szintén MR vizs-
gálatra van szükség, amellyel jól megítélhető a 
porcsapka vastagsága.

A distalis femur posterior felszíne a parostealis 
osteosarcoma típusos előfordulási helye.

Cystosus góc. leggyakrabban bursát érintő 
betegségek, synovialis cysta, ganglion és meniscus 
cysta fordul elő.

Bursát érintő betegségek. A bursák synovium 
által bélelt struktúrák, amelyeket ugyanazon beteg-
ségek érinthetnek, mint az ízületeket borító syno-
viumot. A bursák leggyakrabban akkor válnak kép-
alkotó vizsgálat által kimutathatóvá, ha gyulladásos 

13.17. ábra. 
Baker-cysta ultrahangképe
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A trochlea tali lateralis részének osteochondralis 
sérülése röntgenfelvételen gyakran nem látható. A 
trochlea medialis részén inkább az osteochondritis 
dissecans kialakulása a jellemző.

Poszttraumás esetekben a képalkotó diagnoszti-
kai sorban a hagyományos felvételt az MR követi. A 
hagyományos felvételen jól diagnosztizálható a 
secunder arthrosis, (avulsiós eredetű) szabadtest. 
Az MR vizsgálat a csontok és hyalin porc struktúrák 
megítélése mellett magas szenzitivitást mutat a 
lágyrészképletek megítélésében (szalagok, inak, 
synovium) is. Az ultrahang vizsgálat szerepe első-
sorban a szalagok és inak ábrázolásában van, a 
centrális porc és csontképletek megítélése nehezí-
tett.

Szalagsérülések. Bokahúzódás alatt egy vagy 
több szalag részleges vagy teljes szakadását értjük. 
leggyakrabban a lig. talofibulare anterius (ATFl) 
sérül. Súlyosabb trauma hatására a lig. calcaneofi-
bulare (CFl) is sérülhet. A harmadik lateralis szalag, 
a lig. talofibulare posterius ritkán szakad. Szalag-
sérülés gyanúja esetén a hagyományos felvételnek 
a malleolaris törés kizárásában van szerepe. Az ese-
tek többségében a szalagok funkciója, stabilitása 
magától helyreáll, és a fájdalom megszűnik. 
Amennyiben a panaszok nem szűnnek, a szalagok 
vizsgálatára ultrahang vagy MR vizsgálatot vég-
zünk. Az ultrahang vizsgálat előnye a dinamikus 
vizsgálat, mely a teljes szalag szakadás kimutatásá-
ban lehet fontos. Az MR vizsgálat előnye lehet a 
csontos és porcok képletek ábrázolása és az esetle-
ges osteochondralis sérülések kimutatása is.

MR vizsgálatnál a lateralis szalagok megítélésé-
hez az axialis és coronalis síkokban végzett mérése-
ket használjuk elsősorban. A normális szalagok 
vékony, minden szekvencián alacsony jeladású kép-
letként ábrázolódnak, mely alól a bokaízület tekin-
tetében a lig. tibiotalare posterius kivétel, mely tar-
talmazhat vízérzékeny szekvenciákon magas jeladá-
sú lineáris sávokat. 

Ultrahang vizsgálat során az ATFl és a CFl 
vékony, echoszegény képletként ábrázolódik.

Az akut szalagsérülések esetén általában kon-
zervatív terápiát alkalmaznak, ezért az azonnali UH 
vagy MR vizsgálat ritka. Krónikus instabilitás esetén 
az esetleges stabilizáló műtét tervezéséhez lehet 
szükség vizsgálatokra. Mind az MR, mind az ulta-
hang vizsgálat alkalmas a krónikus szalagszakadás 
vagy szalag húzódás kimutatatására. Az utóbbi 
esetben a szalag folytonossága megtartott, de a 
szalag megvastagodott. nem egy esetben a króni-
kusan szakadt szalag nem ábrázolható.

A distalis fibula-lateralis malleolus törések esetén 
gyakran sérül a distalis tibiofibularis syndesmosist 
alkotó lig. tibiofibulare inferior anterior. e szalag sza-
kadást követően lassabban gyógyul, mint a lateralis 
bokaszalagok.

A szalagsérülésekhez sorolható egy nehezen 
diagnosztizálható eltérés, a sinus tarsi szindróma. A 
sinus tarsi a boka lateralis részénél található, a talus 
és calcaneus között (az elülső és hátsó talocalcane-
alis ízület között). A típusos panasz az inverziós 
sérülést követő, a boka lateralis részén jelentkező 
panasz. A nem tisztázott mechanizmusú folyamat 
során fájdalom jelentkezik, melynek oka a sinus tar-
siban kialakuló synovitis, fibrosis és gyulladásos 
reakció. A sérülés következtében gyakran sérül a 
sinusban elhelyezkedő két (talocalcanealis interos-
sealis és cervicalis) szalag. e terület patológiás elvál-
tozásainak vizsgálatára az MR a választandó mód-
szer. 

Törések. A törések megítélésében az első, és az 
esetek többségében egyetlen képalkotó vizsgálat a 
többirányú hagyományos röntgenfelvétel. 
Amennyiben a röntgenfelvétel nem mutat eltérést, 
de a gyanú továbbra is fennáll, MR vizsgálat elvég-
zése javasolt, mely mind az osteochondralis sérülé-
sek, mind a corticalist nem érintő törések, microf-
racturák kimutatásában magas szenzitivitással ren-
delkezik.

A talus acut osteochondralis törése inverziós 
sérülés esetén a trochlea tali lateralis oldala és a 
fibula ütközésekor keletkezik. Az elváltozás hagyo-
mányos felvételen sokszor nem ábrázolódik. A 
csontsérülés általában subcorticalis ödémával jár, 
az ödéma elhelyezkedéséből jól lehet következtet-
ni a sérülés mechanizmusára.

Repetitív trauma okozta 
bokafájdalom  

nem akut traumához köthető fájdalom diagnoszti-
kájában az első választandó lépés a hagyományos 
röntgenfelvétel, mely stressz törést vagy osteo-
chondritis dissecanst mutathat ki. MR vizsgálat a 
hagyományos felvételen nem látható elváltozások 
megítélésében lehet választandó módszer.

Osteochondritis dissecans. A boka vonatko-
zásában az osteochondritis dissecans megnevezést 
a trochlea tali medialis részén kialakuló subchond-
ralis osteonecrosisra használjuk. előrehaladottabb 
állapotban a fedő porc is érintett, később instabil 
fragmentum és szabadtest képződés látható. 

következtében kialakuló feltöredezettségét jelenti. 
A diagnózis szintén általában már a klinikum alap-
ján feltételezhető, a tuberositas tibiae-nek megfe-
lelően fájdalmas, krónikus duzzanat alakul ki. 
Ultrahang vagy röntgen vizsgálat a diagnózist 
megerősíti. Ultrahang és MR vizsgálattal a tubero-
sitas tibiae feltöredezettsége mellett a patella-ín 
distalis végének gyulladásos jellegű eltérése is lát-
ható. 

Chondromalacia patellae. Az ízfelszíni porc 
degenerálódásával járó, szintén fiatalok körében 
elülső térdfájdalmat okozó kórképről van szó. A 
különböző stádiumok a porc lágyulásától a teljes 
vastagságot érintő, fokális porchiányig vezetnek. 
Fiataloknál gyakran fordul elő a betegség kezdeti 
stádiuma, amely MR vizsgálattal még nehezen 
kimutatható. Ha makroszkópos méretű porchiány 
alakul ki, az a megfelelően megválasztott síkú és 
technikájú szekvenciával már láthatóvá tehető. 

Femoro-patellaris alaki variációk. Három fő 
anatómiai variáció említendő, amely panaszokat 
okozhat: ha a tuberositas tibiae lateralizált helyzetű, 
ha a trochleáris árok túl sekély, illetve ha a patella-ín 
hosszú s a patella magasan helyezkedik el (patella 
alta). ezek a variációk akár egyszerre is előfordulhat-
nak, amelynek eredménye extenzióban a patella 
lateralis irányú subluxatiója, billenése. Sebészi meg-
oldás lehet a lateralis retinaculum felszabadítása, 
illetve a tuberositas tibiae medialis irányú transposi-
tiója.

A femoro-patellaris morfológia megítélésében a 
röntgenfelvételeket felváltották a keresztmetszeti 
képalkotó eljárások. A trochleáris árok mélysége CT 
és MR vizsgálatokkal jól megítélhető. A trochleáris 
árok legmélyebb pontja és a tuberositas tibiae 
sagittalis síkú pozíciójának távolsága megadja a 
tuberositas tibiae lateralisáltságának mértékét. 

Habár ezekben az esetekben a képalkotó vizsgá-
latok szerepe nem pontosan meghatározott, a mor-
fológia kvantitatív leírása és a subluxatio mértéké-
nek szubjektív megítélése együtt segít a terápiás 
döntés meghozatalában.

Posztoperatív állapot. Az lCA pótlás feltétele-
zett szakadásáról és a parciálisan reszekált meniscus 
ismételt szakadásáról kell elsősorban szót ejteni.

Az lCA pótlást érintő szakadás MR-jelei hason-
lóak a saját szalag szakadásakor észlelhető jelekhez. 
Spin echo szekvencián a pótlás normális esetben 
jól azonosítható, jelmentes-jelszegény struktúra-
ként. Ha a tibialis csatorna az ideálisnál ventralisabb 
helyzetű, úgy a pótolt szalag ütközhet az intercon-
dylaris árok plafonjával. 

A focalis anterior arthrofibrosis (avagy Cyclops-
laesio) a pótolt lCA előtt kialakuló, alacsony jeladá-
sú hegszövet, amely akadályozhatja a térd extensi-
óját. 

Partialis meniscectomia után kialakuló újabb 
szakadás megítélésében az MR vizsgálat érzékeny-
sége kisebb, mint az érintetlen meniscus esetében. 
A meniscus maradvány vonatkozásában szakadás 
hiányában is kimutathatók lehetnek lineáris, felszínt 
elérő, jelgazdag sávok, felszíni egyenetlenségek. Ha 
a meniscus állományának több mint 25%-a eltávolí-
tásra került, úgy az MR-artrográfia pontosabb képet 
ad az esetleges újabb, szignifikáns mértékű szaka-
dásról. A szakadást T1 szekvenciában jól kirajzolja az 
intra-articularisan adott gadolinium. A posztopera-
tív meniscus megítélésére ugyancsak elfogadható 
módszer a CT-artrográfia.

Boka, láb  

A képalkotó diagnosztika fontos szerepet játszik a 
boka és a lábfej panaszainak kivizsgálásában. 
legtöbb esetben a hagyományos röntgenvizsgálat 
elégséges – a klinikai vizsgálattal együtt – a diagnó-
zis felállításához. További bizonytalanság esetén MR 
vagy ultrahang vizsgálat a választandó módszer. Az 
ultrahang vizsgálat előnye a lágyrész terimék meg-
ítélésében, illetve a boka körüli, felszínes inak stati-
kus és dinamikus vizsgálatában van. A CT vizsgálat 
elsődleges jelentősége a komplex törések illetve a 
szövődményes törés, illetve műtéti gyógyulás meg-
ítélésében van.

A betegek legtöbbször fájdalom vagy duzzanat 
miatt kerülnek vizsgálatra, mely mögött akut vagy 
ismétlődő trauma, lágyrésztumor áll.

Akut traumás elváltozások  

A boka szalagok közül leggyakrabban a lateralis 
szalagrendszer tagjai, azon belül is a ligamentum 
talofibulare anterius sérül. Az esetek többségében a 
sérülés szövődmény nélkül gyógyul és a beteg 
panaszmentes lesz. Az esetek kisebb részében a 
panaszok, ti. fájdalom, duzzanat, instabilitás, 6 hét 
után is fennállnak, mikor is az okok feltárásához kép-
alkotói segédlet szükséges. A fájdalom leggyako-
ribb oka a röntgenfelvételen nem látható osteo-
chondralis sérülés.
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és degenerációt okoznak. A vizsgálat során az ín 
középső, rossz vérellátással rendelkező részének 
orsószerű megvastagodását látjuk. neovascularisatio 
gyakran látható, mely jól ábrázolódik doppler vizs-
gálattal. érképződés mellett gyakori kóros elválto-
zás a mucoid degeneráció. A degeneráció során 
keletkezett, az ín szerkezetén belüli folyadékgyüle-
met gyakran, tévesen, részleges szakadásnak írják 
le. 

Ultrahang vizsgálattal az ín szerkezete homo-
gén, alacsony echogenitású. Tendinosis esetén az 
ín ultrahang-képe heterogénné válik (13.18. ábra), 
doppler-technikával az ín elülső részében hyper-
vascularisált területek láthatóak. Az MR kép ehhez 
hasonló, kóros esetben a megvastagodott ín inho-
mogén jeladású. 

Az Achilles-ín tapadásának tendinosisa gyakran 
együtt jár a tuber calcanei deformitásával és a kör-
nyező (retrocalcanealis) bursa gyulladásával, melyet 
Haglund-szindrómának nevezünk.

Akut Achilles-ín szakadás. Az Achilles-ín akut sza-
kadására általában kóros szerkezetű ín megerőlteté-
sekor kerül sor, leggyakrabban középkorú, ritkán 
sportoló egyéneknél. leggyakrabban az ín középső 
része, illetve az ín-izom átmenet területén történik 
a sérülés (13.19. ábra). A diagnózis itt is legtöbbször 
klinikai. Képalkotásra a klinikailag nem egyértelmű 
esetekben, valamint a sérülés karakterizálásához 
(kiterjedés, retrakció) van szükség. Az izom-ín átme-
net sérülései általában jól gyógyulnak és a rekonst-
rukciójuk technikailag nehéz, így a terápia ez eset-
ben gyakran konzervatív. Sebészi rekonstrukciót 
általában az ín középső részét érintő szakadás ese-
tén végeznek. A műtét technikája (nyitott rekonst-
rukció vagy percutan varrat) függ a sérülés jellegé-
től, illetve attól, hogy melyik intézetben végzik a 
beavatkozást. Amennyiben az ilyen sérüléseknél 
konzervatív terápiát alkalmaznak, az növeli az ismé-
telt sérülés valószínűségét.

Tibialis posterior ín sérülés. A tibialis posterior ín 
rendellenességének korai diagnózisa fontos, mert 
annak hiányában a krónikus ín elégtelensége secun-
der arthrosishoz vagy lúdtalp kialakulásához vezet-
het. Az ín a medialis malleolust kerüli meg, felszínes 
lefutású, a három flexor ín közül legelöl helyezkedik 
el. Az ép ín ellipszis keresztmetszetű, keresztmet-
szeti átmérője kisebb, mint 4 mm. Az ín degenerá-
ciós folyamata (tendinosis) leggyakrabban közép-
korú nőkben látható. A jellemző klinikai tünet a 
medialis malleolus mögött jelentkező fájdalom.

Képalkotó vizsgálatokon (UH, MR) az ín megvas-
tagodott, inhomogén szerkezetű. Az ín körül általá-

ban kis mennyiségű folyadék látható, mely reaktív 
tenosynovitisre utal. Krónikus esetekben az ín elvé-
konyodik, atrophiássá válik. A teljes szakadás esetén 
a proximalis índarab gyakran húzódik a medialis 
malleolus szintje fölé.

Peroneus inak. A posteolateralis bokafájdalom 
gyakori oka a peroneus ín dysfunctio. Az egyik leg-
jellemzőbb elváltozás a peroneus brevis ín hosszan-
ti irányú, részleges szakadása, melynek oka a latera-
lis malleolus által kiváltott abrasio. ennek hátteré-
ben a peroneus retinaculum lazasága vagy szalag-
sérülés miatti lateralis instabilitás áll. Az inak felszíni 
elhelyezkedése miatt könnyen vizsgálhatók ultra-
hanggal is.

Hagyományos felvételen esetleg enyhe sub-
chondralis sclerosis, később csökkent denzitású 
terület látható. Amennyiben a folyamat progrediál 
és instabil osteochondralis képlet vagy szabad ízü-
leti test keletkezik, a hagyományos felvételnek 
megnő a szenzitivitása. 

MR vizsgálat az összes – beleértve a kezdeti – 
stádiumban jó szenzitivitással és specifitással ren-
delkező diagnosztikus módszer. Az MR segít a stabil 
és instabil elváltozás elkülönítésében. Az MR kép 
alapján instabilnak nevezzük az elváltozást, ha a víz-
érzékeny szekvenciákon az osteochondralis frag-
mentumot a csont felé magas jeladású sáv választja 
el vagy alatta csontcysta látható vagy amennyiben 
osteochondralis defektus ábrázolódik.

Impingement szindrómák. A boka impinge-
ment szindrómái viszonylag gyakoriak a csontos 
képleteket körülvevő, felszínesen futó inak és szala-
gok miatt. Az impingement szindróma tulajdon-
képpen olyan ismétlődő mikrotrauma, ahol lágy-
rész képletek a mozgás során a csontos képletekhez 
vagy azok közé nyomódnak, és így azok reaktív 
gyulladásos elváltozása alakul ki. Anterolateralis 
impingement a lig. talofibulare anterius és/vagy a 
lig. tibiofibulare anterius inferius (krónikus) sérülése-
kor és megvastagodásakor alakul ki. Ilyen esetben a 
boka anterolateralis recessusában synoviális reak-
ció, folyadékgyülem alakulhat ki, mely a boka fájdal-
mas duzzanataként jelentkezik. elülső (anterior) 
impingement szindróma esetén a tibiotalaris ízület 
elülső peremén az ízület mindkét oldalán kialakuló 
széli felrakódások (osteophyták) a környező lágyré-
szeket irritálják. Az elváltozás elsősorban labdarú-
góknál fordul elő. Posterior impingementet a talus 
processus posterior lateralis tuberculumának meg-
nagyobbodása vagy os trigonum okoz. MR felvéte-
leken az os trigonum synchondrosisának reaktív 
elváltozása mellett környező folyadékgyülem vagy 
reaktív synovitis látható. előrehaladottabb esetek-
ben a flexor hallucis longus ín is érintett (tendinosis, 
tenosynovitis).

A boka duzzanata  

A boka körüli lágyrészek diffúz duzzanata elsősor-
ban vénás vagy szívelégtelenségre vezethető visz-
sza. egyértelmű klinikai kép esetén képalkotás nem 
szükséges, de ha arra kerül sor, akkor az MR a válasz-
tandó módszer, mivel az mind a csont, mind a lágy-
rész képleteket jól ábrázolja. diffúz duzzanatot 

okozhat még arthritis, regionális fájdalom szindró-
ma vagy gyulladás.

A boka fokális, körülírt duzzanata okának meg-
állapításához általában képalkotó vizsgálat szüksé-
ges. lágyrész terimék gyanúja (ganglion cysta, 
synoviális cysta, hemangioma, lipoma, chondroma, 
vagy ritkább esetben synoviális sarcoma, neurogén 
tumor (schwannoma)) esetén az első választandó 
módszer az ultrahang vizsgálat. Amennyiben az ult-
rahang vizsgálat nem specifikus terimét ír le, a 
következő módszer az MR. Synoviális sarcomák sok-
szor tartalmaznak lágyrészmeszesedést, mely 
hagyományos felvételen is jól látható.

A talp specifikus, fokális lágyrész elváltozása a 
plantaris fibroma (vagy fibromatosis), mely fájdal-
mas, tömör tapintatú terimeként jelentkezik. Az 
elváltozás hasonló a palmaris fibromatosishoz, azzal 
gyakran együtt jelentkezik.

Csont eredetű terimék a boka vagy láb területén 
ritkák (osteochondroma), diagnózisukhoz a hagyo-
mányos röntgenfelvétel elegendő.

Nem-traumás bokafájdalom  

Inak elváltozásai. Az inak megbetegedései általá-
ban klinikai vizsgálattal diagnosztizálhatóak. 
Amennyiben képalkotó vizsgálat szükséges, az inak 
felszíni elhelyezkedése miatt az ultrahang kiválóan 
alkalmas az inak ábrázolására, a módszer külön elő-
nye a dinamikus vizsgálat. Mind az ultrahang, mind 
az MR vizsgálat ki tudja mutatni a tendinopathiát (ín 
megvastagodása), a tendinosist (ín repetitív mikro-
trauma okozta degenerációja), a tenosynovitist 
(ínhüvely synovitise folyadékgyülemmel) vagy az 
inak különböző fokú szakadását. A leggyakrabban 
érintett inak az Achilles-ín, a tibialis posterior és a 
peroneus inak.

Achilles-ín. Az Achilles ín elváltozásait mind az 
MR, mind az ultrahang jól ábrázolja. Ultrahang vizs-
gálat során bursalis injectiót vagy ín sclerotisálást is 
lehet végezni. Jó ultrahangos vizsgáló mellett az 
MR vizsgálatnak nincs kimondott előnye az ultra-
hanggal szemben.

Az Achilles tendinosis okozta fájdalom általában 
klinikai diagnózis, nem egyértelmű kép esetében 
szükséges a képalkotás. Ha a vizsgálat az ín normá-
lis szerkezetét mutatja, a prognózis jó. Rendellenes 
ínszerkezet esetén hosszabb a gyógyulási idő, vala-
mint nagyobb az esélye egy későbbi szakadásnak. 
Az Achilles tendinosis oka ismétlődő nyújtás okozta 
ínszerkezeti mikrotraumák, melyek vérellátási zavart 

13.18. ábra. 
Fusiformis tendinosis által érintett  Achilles-ín  panoráma 
módban készült ultrahangképe

13.19. ábra. 
Teljes Achilles-ín szakadás MR képe sagittalis síkú, zsírelnyo-
másos Pd felvételen
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A sarok- és lábtőfájdalom 
leggyakoribb okai  
Sarok körüli fájdalom oka lehet plantaris fascitis, 
melyet kiválthat krónikus trakciós mikrotrauma, 
elsősorban középkorú páciensnél, vagy előfordul 
seronegativ arthropathia megjelenési formájaként 
is. A hagyományos felvételen látható plantaris fel-
rakódás nem specifikus jel, nem elégséges a planta-
ris fasciitis diagnózisának felállításához. A plantaris 
fasciitis a fascia középső kötegének calcanealis 
tapadásánál fordul elő leggyakrabban. A fascia 
megvastagszik (vastagabb lesz, mint 4 mm), MR 
vizsgálat jelintenzitás fokozódást mutat, a környező 
subcortikalis csontállomány ödémájával együtt. A 
fascia szövődményes szakadása ritka, de gyulladás 
esetén alkalmazott lokális szteroid injekciós kezelés 
ennek valószínűségét növeli.

A plantaris fascia krónikus megvastagodásának 
következménye lehet a n. calcanealis inferior komp-
ressziója, a m. abductor digiti minimi következmé-
nyes (denervatiós) atrophiájával, melynek tünete 
szintén lehet fájdalom (Baxter-neuropathia). 

Tarsalis koalícióról beszélünk, amikor két tarsalis 
csont között a normális ízület helyett fibrosus, por-
cos vagy csontos összeköttetés alakul ki. 
leggyakrabban gyermek vagy serdülőkorban okoz 
panaszt. leggyakrabban a talus és calcaneus, illetve 
a calcaneus és os naviculare érintett. 

Az elváltozás általában hagyományos felvételen 
is diagnosztizálható. Talonavicularis koalíció esetén 
könnyen észrevehető jel az un “talaris csőr” mely a 
collum-caput tali dorsalis részén látható felrakódás 
(enthesophyta), és a talonavicularis szalag krónikus 
stressz okozta meszesedése hozza létre. A hagyo-
mányos felvételeken nem egyértelmű esetekben 
mind a CT, mind az MR vizsgálat jó, egyértelmű 
diagnózist adó módszer.

Az os naviculare medialis csontosodási magjá-
ból kialakuló járulékos csont (os tibiale externum) az 
esetek többségében a tibialis posterior ínon belül 
helyezkedik el, ilyenkor panaszt ritkán okoz. Fáj-

dalommal járó formája (II. típus) ha a járulékos csont 
az os navicularéval synchondrosist alkot, melynek 
reaktív elváltozása hagyományos felvételen is jól 
kivehető. MR vizsgálattal látható a synchondrosis 
két oldalán lévő csont ödéma.

Lábfej területén jelentkező fájdalom. A láb 
elülső részén jelentkező fájdalom oka lehet az ízüle-
teket érintő arthritis vagy arthrosis, melyek hagyo-
mányos felvételen jól láthatóak. ezen általánosan 
előforduló kórképek mellett gyakran fordul elő a 
metatarsusok (leggyakrabban a II. és a III. metatar-
sus) stressz törése, amely általában a csont distalis 
részét, nyakát érinti. Friss elváltozás diagnózisára az 
MR a legalkalmasabb, mely jól ábrázolja a csont 
ödémáját. Amennyiben a callus képződés elkezdő-
dik, a folyamat hagyományos röntgenfelvételen is 
jól látható.

A Morton-neuroma a n. interdigitalis angiofibro-
ma okozta megvastagodása, jellemzően a III. és IV. 
metetarsus fejecs közötti területen. diagnózisára 
mind az MR mind az ultrahang vizsgálat alkalmas, 
mely egy discus-szerű képletet mutat a metatarsus 
fejecsek között, azoktól plantarisan. A neuroma vas-
cularisáltsága (doppler-jel, kontrasztanyag halmo-
zás) változó lehet, így amennyiben MR vizsgálat 
során nem látunk a vizsgált területen kóros kont-
rasztanyag halmozást, az még nem zárja ki a 
Morton-neuroma jelenlétét. Az elváltozás differen-
ciál diagnózisa lehet a környező bursa gyulladása. A 
két képletet MR vizsgálat során a T2 axialis síkú 
mérésen könnyen el lehet különíteni, mert míg a 
bursitis a folyadéktartalom miatt magas jeladású, 
addig a Morton neuroma a fibrosus összetevő miatt 
inkább alacsony jelet ad. 

Az I. MTP ízület plantarisan elhelyezkedő sze-
zám csontjai is lehetnek talpi fájdalom okai. A 
csontok osteonecrosisát “sesamoiditis” néven emlí-
tik. Hagyományos felvételen a csont megnöveke-
dett, denz szerkezetét a necrosis miatti sclerosis 
okozza. 

A II. metatarsus fejecsének osteonecrosisa külön 
entitás, melyet Freiberg-infarkusnak nevezünk.
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Az izotópdiagnosztikai leképezések 
technikai alapjai  Varga József  

Bevezetés  

Ebben a fejezetben a nukleáris medicina (a továb-
biakban: NM) leképező vizsgálatainak fizikai és tech-
nikai hátterét tekintjük át.

A NM nyílt radioaktív készítmények gyógyászati 
célú felhasználásával foglalkozó szakterület. Nyíltnak 
az olyan radioaktív összetevőt tartalmazó készít-
ményt nevezzük, amely a felhasználáskor a környe-
zetével elkeveredhet, ill. kémiai reakcióban is részt 
vehet.

A NM létrejöttének alapja a radioaktív nyomjelzé
si technika kidolgozása volt, amelyért Hevesy György 
magyar származású vegyész 1943-ban kémiai 
Nobel-díjat kapott. Ennek lényege, hogy ha egy 
vegyület valamelyik atomját annak sugárzó izotóp-
jával helyettesítjük, a kapott „radioaktívan jelzett” 
anyag kémiailag és biológiailag az eredeti, nem 
sugárzó vegyülettel azonosan viselkedik. Sugárzása 
segítségével nyomon követhetjük az adott vegyü-
let (illetve származékai) mozgását, viselkedését 
kémiai reakciók során, vagy akár egy élő szervezet-
ben is, külső sugárzás-érzékelők segítségével. A mai 
műszerekkel olyan kis mennyiségű anyagot lehet 
sugárzása alapján kimutatni a szervezetben, amely-
nek jelenléte a vizsgálni kívánt szerv működését 
nem változtatja meg (ellentétben egyes rönt-
gen-kontrasztanyagokkal), így lehetővé vált a funk
ció közvetlen leképezése.

Hevesy György (Bp., 1885. – Freiburg, 1966.) 
magyar származású vegyész. Bevezette a radioak-
tív izotópok alkalmazását először az analitikában, 
majd a biológiai vizsgálatokban. Costerrel, Ruther
forddal, majd Bohrral dolgozott együtt, és egyed-
uralkodó szerepet töltött be a radioaktív nyomjel-
zéses vizsgálati módszerek kifejlesztésében és 
alkalmazásában a rákkutatás és más orvosi kutatá-
sok területén.

A nukleáris medicina részterületei  

·	„In vivo” izotópdiagnosztika: élő szervezetben 
végbemenő folyamatok nyomon követése a 
vizsgált egyednek beadott radioaktív készítmény 
segítségével. Vagy egy testtájék összegzett 
sugárzását mérjük, vagy leképezzük a sugárzó 
anyag eloszlását.

·	„In vitro” izotópdiagnosztika: valamely anyag 
koncentrációjának mérése vérből, vizeletből 
vagy más preparátumból sugárzásmérésen ala-
puló eljárás segítségével. Ilyenkor a vizsgált 
egyed nem érintkezik radioaktív anyaggal, csak a 
tőle levett minta.

·	„Fél in vivo” vizsgálatok: radioaktív anyagot 
adunk be a betegnek, majd a tőle levett (vér, 
vizelet) minta radioaktivitását mérjük.

·	Kutatási alkalmazások: a fenti módszerek alkal-
mazása kutatási célból.

·	Radioizotóp-terápia: nyílt radioaktív preparátum 
beadása betegeknek terápiás céllal.

Izotópdiagnosztikai leképező vizsgálat menete  

Egy radioizotópos leképező vizsgálat lépéseit 
mutatja a 14.1. ábra. A következő fejezetekben eze-
ket tárgyaljuk részletesebben.

Radiofarmakonok  

Radiofarmakon alatt radioaktívan jelzett, élőlény-
nek beadásra szánt készítményt értünk: vagyis 
olyan molekulát, amelynek egyik atomja sugárzó. 
Ennek leképezési tulajdonságait a felhasznált radio-
nuklid, míg biológiai viselkedését a molekula szer-
kezete határozza meg.

Fontos megjegyezni, hogy bár a „farmakon” szó 
gyógyszerre utal, a NM-ban alkalmazott radiofar-
makon-koncentrációk olyan alacsonyak (nyomnyi, 
„tracer” mennyiség), hogy a vizsgált személyre bio-

14.  Nukleáris medicina
ZáMBó KAtAlIN, VARgA JóZSEF 
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A problémát az jelenti, hogy a gamma-részecs-
kék kibocsátása minden esetben valamilyen más 
magátalakulási folyamat kísérő jelensége. 
Ugyanakkor az „in vivo” alkalmazásoknál kívánatos, 
hogy a beteg sugárterhelését feleslegesen ne 
növelje az esetleges béta-sugárzás. Ezért a gyakor-
lat szempontjából különlegesen fontosak azok az 
esetek, amikor az atomból csak elektromágneses 
sugárzás távozik, részecske nem. Ez történik:

– Metastabil magoknál, amikor a b-bomlás idő-
ben megelőzi a g-foton kibocsátását. A beteg-
nek már tisztán g-sugárzó, azaz egy korábbi 
b-bomlásból gerjesztett, „metastabil” állapot-
ba került radioizotópot tartalmazó készít-
ményt adunk be.

– Az elektronbefogásnál, amely a b+ bomlás 
speciális esete. Ilyenkor részecske (elektron) 
csak az atomon belül, elsődlegesen általában 
a K-héj és a mag, másodlagosan az elektron-
héjak között mozog, és az atomból csak g és 
röntgen-fotonok szállnak ki.

Pozitronsugárzó radionuklid eloszlása is leké-
pezhető, mert a pozitron testszövetben igen rövid 
út (<mm) megtétele után egy elektronnal találkoz-
va két közelítőleg ellentétes irányba távozó, 511 keV 
energiájú g-fotonná alakul (megsemmisülési sugár-
zás).
·	Energiája lehetőleg 80-200 keV

Az alacsonyabb energiájú fotonok nagy hánya-
da elnyelődik a betegben, a nagyobb energiájúak 
pedig könnyen átrepülnek a detektoron, vagyis ala-
csonyabb a detektálási hatásfokuk.
·	Néhány órás, esetleg napos felezési idejű

A rövidebb felezési idejűeknél nincs elég idő a 
jelzésre és beépülésre, az előállított aktivitás kis 
hányada lesz jelen a leképezésnél. A lassabban 
bomlók a vizsgálat elvégzése után feleslegesen 
sugározzák a beteget.
·	Megfelelő vegyületbe beépíthető

A radionuklidot olyan vegyület formájában kell 
beadni, amely a leképezni kívánt élettani folyamat-
tól függő mértékben és helyen dúsul. Ez nem min-
dig egyszerű feladat: pl. a kis cukormolekulában 
csak C, O és H atom van, és ezek egyikének sincs 
alkalmas gamma-sugárzó radioizotópja. Ilyenkor pl. 
pozitron-sugárzót alkalmazhatunk.

A NM-ban leggyakrabban alkalmazott 
radionuklidok  

Radiofarmakonok minőségi jellemzői  

A gyógyszerekkel szemben általánosan támasztott 
követelményeken túl a radiofarmakonokkal szem-
ben a sugárzó komponensükkel összefüggő elvárá-
sok is vannak (Környei, 1997).

Radionuklidos tisztaság: a készítmény radioaktivi-
tásának milyen hányada származik a kívánt radio-
nuklidtól.

Radiokémiai tisztaság: a radionuklid milyen 
hányada van a kívánt kémiai formában (molekulá-
ban). Ez a jelzési hatékonyságtól és az esetleges 
tisztítástól is függ, és különösen beadás után az 
idővel is romolhat. Helyi jelzések esetén fontos az 
ellenőrzése.

lógiai hatást nem gyakorolnak; sőt, a diagnosztikai 
készítményeknek a sugárhatása is igen alacsony.

Az atom felépítése  

Az atom az anyag azon legkisebb építőköve, amely 
a kémiai reakciókban részt vesz. Igen kis térfogatra 
koncentrálódó pozitív töltésű atommagból, és azt 
felhőként körülvevő elektron-burokból áll. Maga az 
atommag is belső szerkezettel bír: pozitív töltésű 
protonok és semleges neutronok építik fel. Ezeket 
közös néven nukleonoknak nevezik.
·	A magban levő protonok száma, a rendszám 

határozza meg az atom kémiai jellegét. A rend-
szám megadása egyenértékű a kémiai elem 
megnevezésével. (Pl. a 6-os rendszámú elem a 
szén.)

·	A magban levő nukleonok száma a tömegszám. 
Egy elemnek többféle tömegszámú változata 
lehetséges; mivel ezek a periódusos rendszer 
azonos helyéhez tartoznak, az adott elem izo-
tópjainak (görögül „azonos helyen levőknek”) 
nevezzük őket. 

Egy adott izotópot az elem nevének és tömeg-
számának megadásával jellemzünk, pl. C 13 vagy 
13C. (Időnként kiírják a rendszámot is, bár azt a vegy-
jel már meghatározza: ).

A sugárzó atomot az illető elem radioizotópjá-
nak, más néven radionuklidnak nevezzük.

Radioaktivitás  

A 14.1. táblázat a legfontosabb magátalakulások jel-
lemzőit foglalja össze.

A magátalakulásokról részletesebben itt olvas-
hat: Varga, Radioaktív sugárzás, 2002; Varga, 
Biológiai izotóptechnika, 2006.

Radionuklidok legfontosabb jellemzői:
·	bomlási mód (pl. alfa, negatív béta stb.),
·	a kibocsátott részecskék típusa (pl. béta ill. elekt-

ron), energiája (kiloelektronvoltban kifejezve: 
keV), és egy bomlásra vonatkoztatott kibocsátási 
valószínűsége (h, %),

·	a bomlás felezési ideje,
·	a készítmény radioaktivitását az időegységen-

kénti bomlási számmal adjuk meg: 1 becquerel 
(Bq) = 1 bomlás/s.

A radioaktív bomlás statisztikus jelenség  

A véletlentől függ, hogy egy adott preparátumban 
ténylegesen hány bomlás megy végbe adott idő 
alatt. A várható beütésszámok eloszlását az ún. 
Poisson (ejtsd: poászon) eloszlás írja le: az adatok 
szórása a megfigyelt beütésszám négyzetgyökével 
egyenlő. Eszerint a sugárzásmérés relatív hibáját két 
módszerrel csökkenthetjük: vagy nagyobb aktivi-
tást alkalmazunk, vagy hosszabb ideig végezzük a 
mérést.

Radionuklidok kiválasztása leképezéshez  

·	lehetőleg metastabil vagy elektronbefogással 
bomló

Az a- és b-részecskék átlagos úthossza emberi 
szövetben igen rövid, a szokásos energiáknál leg-
feljebb mm-es, így nem alkalmasak leképezésre tes-
ten kívüli detektorral. 

A NM leképezési módszerei elektromágne-
ses sugárzás detektálásán alapulnak. Ide tarto-
zik az atommagból kiinduló gamma-, a megsemmi-
sülési gamma- és az elektronhéjból eredő karakte-
risztikus röntgen-sugárzás.

14.1. táblázat. Az orvosi-biológiai gyakorlat számára legfontosabb magátalakulások

                          Bomlási mód:                Változás:

Neve Jele Távozik Rendszám Tömegszám

alfa a 2p+2n (4 
2 He++) –2 –4

béta b– e– és n +1 0

pozitív béta b+ e+ és n –1 0

elektronbefogás EC n (és kar. rtg.) –1 0

izomer magátalakulás g g 0 0

(p: proton, n: neutron, e–: elektron, e+: pozitron, n: neutrinó, : n antineutrinó)

14.2. táblázat. leggyakoribb radionuklidok a nukleáris medicinában (IM: izomer magátalakulás, EC: elektronbefogás, rtg: 
karakterisztikus röntgen, a.r.: megsemmisülési sugárzás)

Nuklid Felezési idő Bomlási mód Energia (keV) P (%) Fő felhasználás

tc- 99m 6.03 h IM 141 88 gamma-leképezés 
(NM leképezések 85 %-a)

I -123 13 h EC 159 84 gamma-leképezés

F - 18 109 min b+ a.r. 194 PEt diagnosztika

C - 11 20.3 min b+ a.r. 100 PEt kutatás

I -131 8.06 nap b– 192 90 pajzsmirigy terápia

g 364 82

I -125 60.2 nap EC 35 7 „in vitro” izotópdiagnosztika

rtg. 27 115

g 35 7

H-3 12.33 év b– 18.6 100 „in vitro” kutatás

Részletes adatokat minden radionuklidról itt találhat: Korea Atomic Energy Research Institute, 2000.
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ne nagyon kicsi legyen (hanem néhány ml), ne 
legyen nagyon közel a kollimátorhoz, ne legyen túl 
nagy aktivitású (a holtidő miatt, ld. alább), és ne 
legyen jelentős árnyékolás (pl. a tű) a minta és a 
detektor között.

Térbeli felbontás: azt határozza meg, hogy egy-
mástól milyen távolságra lévő objektumok különít-
hetők el a képen. Mérőszáma a vonalszétterjedési 
függvényből (vagyis egy vonalforrás képére merő-
leges egyenes mentén mért aktivitásprofilból) szá-
molt félérték szélesség (angol rövidítése: FWHM). A 
gyakorlatban általában igen vékony vonalforrás 
képéből számoljuk (zajcsökkentés céljából a soro-
kat kiátlagolva) a 14.2. ábra szerint.

Felbontás és érzékenység összefüggése: a kollimá-
tor kiválasztásával a felbontás és az érzékenység 
egymás rovására javítható: nagyobb átmérőjű, 
vékonyabb falú furatok esetén a felbontás romlik, az 
érzékenység pedig nő; és fordítva.

Ha pontforrást távolítunk a párhuzamos furatú 
kollimátortól, a képe egyre nagyobb és halványabb 
folt lesz (a pontszétterjedési függvény ellapul). 
Fontos azonban tudni, hogy a teljes képen mérhető 
összbeütésszám (azaz az érzékenység) párhuzamos 
furatú kollimátor esetén független a távolságtól!

Holtidő: egy részecske becsapódása után egy 
rövid ideig (néhány ms-ig) a kamera nem tud újabb 
becsapódást érzékelni; ezt az időtartamot nevez-
zük holtidőnek. Emiatt igen nagy aktivitások leké-
pezésekor a kamera érzékenysége lecsökken. Ez a 
torzítás akkor jelentős, ha a teli fecskendőt képez-
zük le, vagy a teljes beadott aktivitás benne van a 
látómezőben, pl. első átfolyásos szívvizsgálatnál.

Beépített korrekciók a korszerű gamma-
kamerákban  

Annak érdekében, hogy a látómező minden része 
egyforma képalkotású legyen, különböző korrekci-
ókat végeznek a kamerák, általában közvetlenül 
minden egyes gamma-foton jelének feldolgozása-
kor (azaz „valós időben”).
·	Energia-korrekció: Annak kompenzálása, hogy 

a látómező különböző helyeire (más fotoelekt-
ron-sokszorozó elé, illetve a sokszorozók közé) 
becsapódó ugyanakkora energiájú elektromág-
neses részecskére nem pontosan azonos nagy-
ságú elektromos impulzust (Z-jelet) kapunk.

·	Linearitás-korrekció: a becsapódás helyének 
számolásában fellépő, helyfüggő torzulás ellen-

súlyozása; hogy egyenes vonalforrás képe egye-
nes legyen.
Ez azért fontos, mert az esetleges torzulás követ-

keztében pl. nagyobb terület sugárzása képeződik 
le egy kisebb területre, ezáltal az uniformitás (ld. A 
gammakamerák főbb minőségi jellemzői c. részben) 
romlik.
·	Érzékenység- (vagy uniformitás-) korrekció: a 

detektor egyenletes besugárzása esetén a fenti 
korrekciók elvégzése után még mindig meglévő 
egyenetlenségek korrigálása becsapódások letil-
tásával, ill. rápótlásával.

Digitális gamma-kamerák  

A gamma-kamera feltalálása óta eltelt fél évszázad-
ban számos technikai újítást vezettek be, elsősor-
ban a digitális- és számítástechnika alkalmazásával. 

Azokat a gamma-kamerákat, amelyek a Beépített 
korrekciók a korszerű gammakamerákban c. sza-
kaszban leírt korrekciókat digitálisan (vagyis a koor-
dinátajelek számmá alakítása – digitalizálása – 
után, számítógépes úton) végzik, digitális kamerák
nak nevezik; amelyik pedig nem ilyen, azt analóg 
kamerának.

Teljesen digitális kamerának nevezik, ha minden 
egyes fotoelektron-sokszorozó kimeneti jelét 
külön-külön digitalizálják, és a teljes további jelfel-
dolgozás (pozicionálás, diszkrimináció, összes kor-
rekció) digitális úton történik. (Mivel az ilyen kame-
rákban az X,Y koordináta-jelek kiszámolását nem az 
Anger által kifejlesztett mátrix- vagy Anger-áramkör 
végzi, nem Angerrendszerű kameráknak is nevezik 
őket.) A teljesen digitális kamerák lényegesen rövi-
debb holtidővel dolgozhatnak.

Planáris gamma-kamerás leképezési módok  

A gamma-kamerák alapvetően kétdimenziós vetü-
leti képeket készítenek. Ezeket planáris képeknek 
nevezik, szemben a csak számítógépes módszerrel 
előállítható metszeti képekkel (ld. később: SPECt).
·	Statikus vizsgálat: A radiofarmakon beadása után 

megvárjuk az egyensúlyi eloszlás kialakulását, 
amely a leképezés ideje alatt számottevően már 
nem változik. Ekkor egy vagy több irányból készí-
tünk felvételeket. 

·	Dinamikus vizsgálat: A radiofarmakon beadása 
után egy kiválasztott nézetből felvétel-sorozatot 

Szcintillációs gamma-kamera  

A szcintillációs gamma-kamera a radioizotópos 
leképező vizsgálatok végzésére legáltalánosabban 
használt eszköz. Első változatának kifejlesztése Hal 
Anger nevéhez fűződik (1957), aki után ezt az ún. 
analóg gamma-kamerát Angerkamerának is hívják. 
A nagy látómezejű kamerák kb. 50x40 cm-es terület 
radioizotóp-eloszlásáról készítenek egyszerre vetü-
leti képet.

Az Anger-kamera legfontosabb részei  

1. A kollimátor (általában párhuzamos) furatokat 
tartalmazó ólomkorong. A beteg testéből érkező 
sugárzás csak a furatok hosszában tud áthaladni 
rajta, mert egyébként elnyelődik a lyukak falá-
ban. Ezáltal egy pont „képe” a kristályon egy kis 
kiterjedésű folt lesz. A kamera felbontását alap-
vetően a kollimátor határozza meg. 

 A párhuzamos furatún kívül legyező alakú furat-
rendszerű („fanbeam”) kollimátort is használnak, 
mert ekkor a felbontás kevésbé romlik a távol-
sággal (v.ö. a Gammakamerák főbb minőségi jel
lemzői c. résszel).

2. A szcintillációs kristály általában talliummal szeny-
nyezett nátrium-jodid egykristály, mely korong 
vagy tégla alakú. technécium-99m leképezésé-
hez vastagsága általában 9 mm körüli. A kristály-
ba becsapódó gamma-részecskék egy-egy fény-
felvillanást keltenek. 

3. A kamera detektorában sok (19-100) fotoelekt
ronsokszorozó van az egyetlen kristályra ráilleszt-
ve. Ezek mindegyike „látja” a fényfelvillanásokat; a 
közelebbiek nagyobbat, a távolabbiak halvá-
nyabbat. 

4. A fotoelektron-sokszorozók kimeneti jeleit az 
úgynevezett mátrix (vagy Anger) áramkörbe 
vezetik. 

5. Ez a sok jelből kiszámolja az X- és Y-koordinátákat, 
valamint a becsapódott részecske energiájával 
arányos (Z) jelet. 

6. A három (X,Y,Z) jelet átvezetik egy differenci
áldiszkriminátorba. 

7. Innen csak azon beütések koordináta-jelei jut-
hatnak tovább, amelyek energiája (Z-jele) a kivá-
lasztott szűk, általában 15–20%-os szélességű 
„ablakba” esik (energiaszelektív számlálás). Így a 
felbontást lerontó szórt sugárzás részben kiszűr-
hető. 

8. A beteg pozicionálását régen tárolócsöves oszcil
loszkóp, ma általában a számítógép képernyőjén 
kirajzolódó kép segíti. 

9. Az X és Y jelszinteket ún. analóg–digitál átalakítók 
(ADC-k) számpárrá alakítják, és átadják egy szá-
mítógépnek. 

10. A számítógép egy digitalizált képet (számtábláza-
tot) állít össze, melynek minden egyes képeleme 
(„pixele”) a detektor megfelelő kis (négyzet alakú) 
részét ért beütések számával egyenlő. Ezeket a 
digitalizált képeket jelenítjük meg a képernyőn, 
dolgozzuk fel, illetve tároljuk háttértárolón. 

Nagyobb energiájú sugárzás detektálásához 
vastagabb kristályt célszerű alkalmazni, ez viszont a 
térbeli felbontás rovására megy.

Gamma-kamerák főbb minőségi jellemzői  

A gamma-kamerák minőségellenőrzéséről részlete-
iben itt olvashat: IAEA, 2009.

Uniformitás: a gamma-kamerák legáltalánosab-
ban használt jósági paramétere, ugyanis a várható 
hibák döntő többsége lerontja az uniformitást.

Azt fejezi ki, hogy a látómező különböző részei-
nek érzékenysége mennyire tér el egymástól.

A NEMA (Amerikai Elektromos Készülék gyártók 
Szövetsége) által kidolgozott, általánosan elfoga-
dott definíció két területre, a hasznos és a központi 
látómezőre ad meg kétféle mérőszámot, amelyeket 
64x64-es képmátrixszal, 9 pontos súlyozott lineáris 
simítás után kell számolni:
·	hasznos látómező: a teljes képátmérő 95%-a,
·	központi látómező: átmérője a hasznos látómező 

átmérőjének 75%-a,
·	integrális: a látómező legnagyobb és legkisebb 

beütésszámának %-os eltérése:

·	differenciális: a legmagasabb érték, ha vesszük a 
látómező összes olyan részterületét, amely öt 
egymás melletti vagy öt egymás alatti képelem-
ből áll, és kiszámoljuk ezen részterület legna-
gyobb és legkisebb értéke közötti %-os eltérést 
(mint fent).
Érzékenység: az egységnyi aktivitás leképezése-

kor mérhető számlálási sebességet határozza meg, 
mértékegysége cps/MBq. (1 cps = 1 beütés/másod-
perc). 

Mérésekor ügyelni kell arra, hogy a leképezett 
minta (fecskendőbe felszívott aktív oldat) térfogata 
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Több detektoros gamma-kamerák  

A SPECt leképezési idő jelentősen lerövidíthető, ha 
több detektoros gamma-kamerát használunk. 
A leggyakoribb megoldások: 
·	Két szemben álló detektor egésztest és 360 fokos 

ívű SPECt leképezéshez. 
·	Két, egymásra derékszögben álló detektor 180 

fokos ívű (leggyakrabban szív) SPECt leképezés-
hez. 

·	Változtatható szögállású kétdetektoros készülék: 
a fentiek szerinti lehetőségeket egyesíti. 

·	Három (120°-os helyzetben) bármely testrész, 
vagy 4 detektoros készülék (90°-onként) elsősor-
ban az agy leképezéséhez.

Minőségi követelmények és minőség-
ellenőrzés  

A jó minőségű, megbízható vizsgálatokhoz fontos a 
gamma-kamerák rendszeres ellenőrzése és besza-
bályozása. Az egyszerűbb, napi és heti gyakoriságú 
ellenőrzések végzése a kamerával dolgozó asszisz-
tensek feladata.
Napi ellenőrzések
·	fotocsúcs beállítása, ill. optikai kalibrálás,
·	homogenitás-ellenőrzés SPECt-re használt ana-

lóg kameránál,
·	háttérszint ellenőrzése,
·	dóziskalibrátor beállítása kalibrált forrással.

Heti ellenőrzések

·	digitális kamera homogenitás-ellenőrzése (pont- 
v. síkforrással), szükség esetén a korrekciós táblá-
zat újratöltése,

·	kamera-érzékenység ellenőrzése,
·	SPECt-kamera középpont-vándorlásának ellen-

őrzése, szükség esetén újrakalibrálás,
·	analóg képnyomtatók és filmhívók ellenőrzése.

Negyedévenkénti ellenőrzések, beállítások (lehető-
leg szerviz végezze)
·	gamma-kamera linearitás-ellenőrzése,
·	korrekciós táblázatok szükség szerinti újratöltése,
·	képelem (x,y) méretének ellenőrzése,
·	a kamera-számítógép rendszer térbeli felbontá-

sának ellenőrzése minden használatos kollimá-
torral,

·	a kamera-számítógép ellenőrzése idő-aktivitás 
görbe előállításával (gyors képsor pontforrásról),

·	kollimátorok épségének ellenőrzése (megtekin-
tés + homogenitás-ellenőrzés síkforrással),

·	a kristályban nem jelent meg zárvány?
·	SPECt üzemmód ellenőrzése 3D fantommal,
·	egésztest-üzemmódban homogenitás és fel-

bontás ellenőrzése.

Pozitron-emissziós tomográfia  

PET (positron emission tomography): pozitron-sugár-
zó radioizotóppal jelzett farmakon eloszlásának 
vizsgálata a megsemmisülési gamma-sugárzás 
detektálásával. 

készítünk, amely a farmakontól függően valami-
lyen anyagcsere-, kiválasztási vagy más folyamat 
különböző fázisait tükrözi. 

·	Egésztest-leképezés: lényege a kamera látóme-
zőjénél nagyobb kép összeállítása részletekből. 
Ez vagy érintkező különálló statikus képekből 
történik (léptetéses mód), vagy az ágy folyama-
tosan mozog a kamerához képest, közben az 
adatok egy nagy digitális kép megfelelő (folya-
matosan csúsztatott) sávjába kerülnek. 

A két üzemmód jól beszabályozott kameránál 
hasonló eredményt ad. téglalap alakú látómező 
esetén általában a léptetéses üzemmódot szokás 
alkalmazni. Nem téglalap alakú látómezővel csak a 
folyamatos mozgatás működik, különben a sarkok 
kiesnének.

Mivel a gamma-kamerás képek felbontása a 
röntgen, Ct, ultrahang, MRI képekéhez képest jóval 
gyengébb, 1 cm körüli, ezért a statikus képeket álta-
lában 256x256, a dinamikusakat 64x64, esetleg 
128x128 képelemre szokás bontani. (Nagyobb fel-
bontás a statisztikus hibát, vagyis a képek zajossá-
gát növeli.)

SPECT  

A SPECT (single photon emission computed tomog
raphy = egyfoton-kibocsátásos, számítógépes 
metszeti képalkotás) üzemmódban keresztmetsze-
ti síkok radioizotóp-eloszlását állítjuk elő számító-
gépes segédlettel, sok irányból készült vetületi 
képekből. Ez az eljárás matematikailag hasonló a 
röntgenes tomográfia (Ct), mágneses magrezo-
nancia-leképezés (MRI), valamint a később tárgya-
landó PEt során alkalmazotthoz; ezeket együtte-
sen tomográfiás (metszeti képeket előállító) eljárá-
soknak nevezik.

Mivel a betegből kibocsátott sugárzást mérjük, 
a SPECt és PEt módszert együtt emissziós tomográ
fiának szokás nevezni; megkülönböztetésül a Ct-t 

pedig transzmissziós tomográfiának, minthogy ott 
az áteresztett sugárzást mérjük. A SPECt technika 
előnye a Ct-vel és MRI-vel szemben, hogy itt a 
működésről (funkcióról), nem csak a szerkezetről 
(struktúráról) nyerünk információt. Hátránya viszont 
a gyengébb térbeli felbontás (a szórt sugárzás 
miatt is), a zajos kép (a radioaktív bomlás statisztikai 
ingadozása miatt), valamint a sugárgyengítés („atte-
nuáció”) magában a beteg testében.

Középpontvándorlás: az a jelenség, hogy a 
detektor középpontjában merőlegest állítva az 
összes vetület leképezésének helyzetében, a kapott 
egyenessereg nem megy át egyetlen közös met-
szésponton és/vagy nem esik egy síkba. 

A SPECT képalkotás lépései  

Képbegyűjtés: a gammakamera-detektor(ok) forgó 
állványon vannak elhelyezve, amely lehetővé teszi 
vetületi képek felvételét sok (általában 60-120) 
irányból, számítógéppel vezérelt léptetéssel. 
általában 64x64 képelemes felbontást alkalma-
zunk, kivéve, ha igen részletgazdag képekre van 
szükségünk és esélyünk, pl. az agy leképezésekor. 
(Szívvizsgálatnál apró részletek ábrázolására eleve 
nincs lehetőség, mivel a vetületi képek a mozgó 
szívről, a szívciklus átlagolásával készülnek.)

Rekonstrukció: a műszer tengelyére merőleges 
(transzaxiális) metszeti képek készítése számítógép 
segítségével. Az elterjedt módszerek két csoportba 
sorolhatók, melyek összehasonlítását a 14.3. táblázat 
foglalja össze.  

Ne feledjük, hogy a képminőséget (zajtartalmat 
és részletgazdagságot) nagyban befolyásolja, hogy 
milyen szűrőt alkalmazunk a visszavetítéshez; ld. 
még a Képszűrés c. részt.

Újraszeletelés (reorientáció): a kamera forgásten-
gelyére merőleges eredeti szeletek együtt egy szé-
les (30-40 cm) sáv háromdimenziós radiofarma-
kon-eloszlását tartalmazzák, így ezekből tetszőle-
ges ferde metszetsor is előállítható, általában a leké-
pezett szerv állásához igazodva.

14.3. táblázat. Rekonstrukciós eljárások összehasonlítása

Szűrt visszavetítés (FBP): Fokozatos közelítéses (iteratív) rekonstrukció:

egy lépéses (gyors) időigényes

szűrő választható (legalább ramp) szűrő nem szükséges (utó-szűrés?)

elnyelés-korrekció utólag elnyelés-korrekció belefoglalható (mért elnyelési térkép használható)

szórás: „effektív” elnyelési együttható szóráskorrekció belefoglalható (3D!)

14.4. táblázat. Ajánlások a SPECt-kamerák minőségi paramétereire

Vizsgálat Paraméter Ajánlott

gammakamera SPECt üzemmódban integr. uniformitás: <3%

tc-FWHM: <10 mm

középpont-vándorlás: <0.5 mm

COR-korrekció

Egyéb jellemzők: ≥ 2 detektor

elliptikus pálya

elnyelés-korrekció külső sugárforrással

iteratív rekonstrukció

Szívizom SPECt 2 detektor derékszögben

Agyi SPECt tc-FWHM: <7 mm (UHR v. fan-beam kollimátor)

Pálya sugara: < 13cm

Egyéb jellemzők: ≥ 2 detektor kisagy is befér

Rövidítések: FWHM: félértékszélesség; COR: középpont-vándorlás korrekció; UHR: ultranagy felbontású; fanbeam: legyező-

elrendezésű furatrendszer



Nukleáris medicina    651650    Nukleáris medicina

·	Információtömörítés: egy dinamikus képsoro-
zat hatalmas mennyiségű információt tartalmaz-
hat. Az áttekinthetőséget két módszer valamelyi-
kének vagy együttesének alkalmazásával javít-
hatjuk:
– Részterületek (ROI, VOI) kijelölése után előál-

lítjuk az aktivitásuk időbeli változását mutató 
görbéket. Ezekből a görbékből különböző, az 
adott szerv működését jellemző paramétere-
ket számolhatunk (pl. a maximum elérési idő-
pontját, a kiürülés felezési idejét stb.).

– Minden egyes képelem időbeli aktivitás-vál-
tozásából kiszámolhatjuk egy paraméternek 
az értékét; az így kapott számokat egy ered-
ménykép megfelelő képelemébe beírva ún. 
parametrikus képet kapunk, amit színkódolva 
kijelezhetünk. gyakran valamilyen parametri-
kus képen kijelölt ROI-kból állítunk elő idő-ak-
tivitás görbéket, és azokból számolunk aztán 
paramétereket.

·	Archiválás: a vizsgálati adatokat (képek, képso-
rok, ROI-k, görbék, szöveges eredmények, lelet) 
számítógépes adathordozón (CD, DVD, optikai 
lemez) tárolhatjuk. Ez nagyságrendekkel olcsóbb 
a filmek tárolásánál, és lehetővé teszi az adatok 
újbóli feldolgozását (esetleg más időpontban, 
más körülmények között megismételt vizsgálat-
tal együtt, azzal közvetlenül összehasonlítva).

Képszűrés  

A digitális képszűrés a kép elemeinek (pixeleinek) 
átalakítása a szomszéd képelemek tartalmának fel-
használásával (kombinálás, összehasonlítás). 
leggyakrabban a zaj csökkentése a cél úgy, hogy 
minél kevesebbet veszítsünk a részletgazdagság-
ból.

 
lineáris szűrők

A legegyszerűbb szűrés, amikor a kép minden 
egyes elemének környezetére ugyanazt a súlyozott 
összegzést alkalmazzuk. Pl. összeadjuk a középső 
képelem 4-szeresét az oldalas szomszédok 2-szere-
sével és a sarkos szomszédokkal, majd elosztjuk a 
súlyok összegével: 4+4*2+4*1=16-tal. Az így kapott 
érték lesz a középső képelem új tartalma (ld. 14.3. 
ábra). Élkiemelést érhetünk el, ha egyes szomszé-
dok negatív súllyal szerepelnek.

Térfrekvencia, Fouriertér: a szűrők leírása és vég-
rehajtása kétféle vonatkoztatási rendszerben lehet-

séges: a fizikai térben, vagy az ebből Fourier-
transzformációval kapható frekvencia-térben 
(Fourier transform tutorial). A Fourier-transzformáció 
során a képet a térbeli ismétlődés távolsága szerinti 
komponensekre bontjuk. Az alacsonyabb térfrek-
venciákhoz a távolsággal lassabban változó mintá-
zatok tartoznak.
·	A fizikai térben a szűrést az előző szakasz pél-

dájához hasonlóan súlyozott mozgó átlag szá-
molásával végezhetjük. Matematikailag ezt a 
műveletet konvolúciónak, a szűrőt jellemző 
súlytáblázatot a konvolúció magjának (kernel) 
nevezik.

·	A Fourier-térben azt adjuk meg, hogy a különbö-
ző térfrekvenciához (mértékegysége: 1/cm) tar-
tozó komponenseket milyen mértékben nyom-
juk el vagy emeljük ki.

Aluláteresztő szűrőnek azt nevezzük, amely a 
magasabb térfrekvenciájú komponenseket, ame-
lyek főként zajt tartalmaznak, egyre inkább 
elnyomja; ezáltal a kép „kisimul”, részletgazdagsá-
ga romlik.

A helyreállító szűrők a nagy frekvenciás zaj elnyo-
mása mellett kiemelik a közepes frekvenciákat (pl. a 
Metz-szűrő), ezáltal igyekeznek megőrizni a részlet-
gazdagságot.

Rekonstrukciós szűrők. A keresztmetszeti képek 
előállításakor (v.ö. A SPECT képalkotás lépései c. rész-
szel) három fázisban végezhetjük a szűrést:
·	a rekonstrukció előtt, a 2 dimenziós vetületi 

képeken,
·	a rekonstrukció közben, a metszet 1 dimenziós 

vetületi adatsorain,
·	a rekonstrukció után, a 3 dimenziós térbeli elosz-

láson.

Elméletileg a három megoldás egymással 
egyenértékű lehet, de az előszűrés a legcélszerűbb 
a begyűjtött adatok közötti összefüggések jobb 
kihasználása miatt.

A szűrt visszavetítéses rekonstrukció minőségét 
döntően befolyásolja a szűrő kiválasztása. Mivel 
maga a visszavetítés a kép kisimulását, „szétkenődé-
sét” eredményezi, ezt egy, a frekvenciával emelke-
dő jelleggörbéjű, ún. lejtő- („ramp”) szűrővel ellen-
súlyozzuk. A két szűrő együttes jelleggörbéjét kom-
ponensenkénti szorzatuk adja.

A szűrők optimális kiválasztását a leképezendő 
szerv méreteihez és mintázatához hasonló, ún. ant
ropomorf fantom segítségével végezhetjük leg-
eredményesebben.

PET-kamera  

A pozitronemissziós tomográf gyűrűkön elhelyezett 
szcintillációs kristálydetektorokat tartalmaz, ame-
lyek jelfeldolgozó elektronikája a pozitron és elekt-
ron kölcsönös megsemmisülésekor keletkező két, 
kb. 180°-os szögben szétszálló, 511 keV-os gamma-
foton-pár egyidejű becsapódását érzékeli (ún. koin-
cidencia-áramkör), majd a keresztmetszeti síkok 
radioizotóp-eloszlása számítógépes segédlettel 
kiszámítható (M. ter-Pogossian, M. Phelps és E. 
Hoffman, 1975). Mivel a két becsapódás helyét 
összekötő vonalon keletkezett a sugárzás, a gam-
ma-kamerával ellentétben a PEt-kamera nem tar-
talmaz kollimátort. Ennek előnyös következményei 
a nagyobb érzékenység és jobb térbeli felbontás.

Mindezek mellett azonban az igen drága PEt 
kamerák elterjedését főleg a pozitron-sugárzó izo-
tópokkal jelezhető vegyületek széles köre váltotta 
ki. Míg a SPECt-tel nem, a PEt-kamerával dinamikus 
tomográfiás vizsgálat is begyűjthető, ami farmako-
kinetikai és receptorkötési vizsgálatok lehetőségét 
is megnyitja.

PETkamerák korrekciói. Mivel a PEt-kameránál 
(ellentétben a gamma-kamerával) a detektorok 
érzékenységének megváltozása nem okozza a kép 
geometriai torzítását, az érzékenység egy vonalfor-
rás frissen begyűjtött üres („blank”) képével közvet-
lenül korrigálható. Ez a korrekció csakúgy, mint a 
szintén vonalforrással vagy Ct-vel begyűjtött 
áteresztési (transzmissziós) adatok segítségével 
végzett sugárgyengítés-korrekció, közvetlenül a 
begyűjtött nyers adatokon végezhető, még a 
rekonstrukció előtt.

Hibrid készülékek  

Az ezredforduló után rohamos terjedésnek indultak 
a Ct-vel kombinált (hibrid) PEt- és SPECt-készülékek. 
Ezekkel a beteg változatlan testhelyzetében végez-
hető el a Ct-leképezés az emissziós begyűjtés előtt 
vagy után. Előnyük, hogy egyidejűleg nyújtanak 
funkcionális és anatómiai információt, segítve ezzel 
az elváltozások könnyebb lokalizálását, és csökkent-
ve az álpozitív leletek arányát. Ráadásul a sugár-
gyengítés-korrekció is elvégezhető az (átskálázott) 
Ct-kép segítségével, így egy-egy beteg teljes leké-
pezési ideje rövidebb, az elvégzett vizsgálatok 
száma nagyobb lehet.

A hibrid készülékeknél a SPECt vagy PEt és a Ct 
szokásos minőségi paraméterein kívül ellenőrizni 

kell a két kép térbeli egybeesését is. Ezen túl a Ct 
leképezés Hounsfield-értékeinek kalibrálását pon-
tosabban kell végezni, mint a különálló Ct készülé-
keknél, hogy a sugárgyengítés-korrekció ne torzít-
son.

Izotópdiagnosztikai képek 
számítógéppel segített feldolgozása  

Míg régen a gamma-kamerás képek közvetlenül 
filmre készültek, ma számítógépes (digitalizált) 
képekkel dolgozunk. A kép nem egyszerűen szürke 
vagy színes árnyalatokkal megjelenített látványt, 
hanem számtáblázatot jelent, ahol a négyzetrácsos 
felosztásban minden egyes képelem tartalma a 
betegből a detektor megfelelő részére érkezett 
gamma-részecskék számát jelenti. 

Nagyon fontos tudni, hogy a mért beütésszá-
mok négyzetgyökös statisztikai hibája (v.ö. A radio
aktív bomlás statisztikus jelenség c. résszel) gam-
ma-kamerás vetületi képeknél képelemenként 
értendő, tehát azt nagyban befolyásolja a választott 
képelem-méret. Ha nagyobb képelemekbe gyűj-
tünk, csökken a kép zajossága, de veszíthetünk a 
részletgazdagságból. Közelítő szabály, hogy a stati-
kus képekhez a vonalszétterjedési függvény félér-
tékszélességének kb. 1/3-át válasszuk a képelem 
méretéül.

A képfeldolgozás általános céljai  

A digitalizált képek és képsorozatok használata szá-
mos lehetőséget nyújt:
·	A képminőség utólagos javítása: a színeket, ill. 

árnyalatokat a beütésszámokhoz utólag rendel-
hetjük hozzá, változtathatjuk. Ugyanazon kép 
különböző területein (pl. csontszcintigráfiánál a 
jóval aktívabb gerinc és a halványabb bordák 
táján) más-más fényesség-beállítással láthatók 
legjobban a részletek. A képek utólagos simításá-
val, szűrésével megkereshetjük a legjobb egyen-
súlyt a (Poisson-eloszlást követő statisztikus hiba 
miatti) zaj csökkentése és a részletgazdagság 
megőrzése között.

·	Számszerű adatok nyerése: mivel a kép eleve 
beütésszámokat tartalmaz, részterületeket (vetü-
leti képen: ROI, „region of interest”; metszeti kép-
sorozaton VOI: „volume of interest”) kijelölve 
azok beütésszáma, ezzel a megfelelő szerv(rész)
ek működése közvetlenül összehasonlítható.
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Perfúziós tüdőszcintigráfia  

Alapelv. A 99meta-technetiummal (továbbiakban 
99mtc) jelölt human serum albuminból készült 
makroaggregatumok - intravénásan injektálva - a 
tüdő prekapilláris arterioláiban elakadnak (mivel a 
szemcseméret a kapillárisok méreténél nagyobb) a 
régionális perfúziótól függően, így a tüdő kisvérkö-
ri perfúziója ábrázolható. Mivel a részecskeszám 
200-400 ezer között van, csak a kapillárisok 0,1%-a 
záródik el átmenetileg, a vizsgálat tüneteket, hemo-
dinamikai zavart nem okoz. A szűkült, vagy elzáró-
dott érág ellátási területére a radiofarmakon csak 
kevésbé, vagy egyáltalán nem jut be, ezen a terüle-
ten csökkent aktivitást, vagy perfúziós defektust 
látunk. A szcintigráfiás kép alapján nem dönthető 
el, hogy az adott ér belülről (embólus), vagy kívülről 
(tumor, metasztázis, fibrotikus göb stb.) záródott-e 
el. A vizsgálat érzékeny, de aspecifikus módszer. 
Fontos, hogy a tüdőben álló helyzetben fennálló 
apiko-bazális véreloszlási különbség kiegyenlítése 
céljából a beteget 10 percig fektetjük a radiofarma-
kon injekció beadása előtt!

Indikációk
1. Pulmonális embólia:

·	a perfúziós defektusok számának, lokalizációjá-
nak, kiterjedésének meghatározása,

·	rtg és ventillációs, inhalációs vizsgálattal kiegé-
szítve az embólia valószínűségének megítélése,

·	korábbi szcintigrammal összehasonlítva recidív 
embólia kimutatása, a terápia nyomonkövetése.
2. tüdőtumor:

·	a műtét előtt az egyes tüdőrészek beütésszámá-
nak számítógépes meghatározásával a műtét 
utáni maradék funkció becslése.
3. Krónikus obstruktív tüdőbetegségekben:

·	a perfúzió régionális változásának kimutatása,
·	mellkasröntgennel látható elváltozások perfúziós 

viszonyainak megítélése.
A vizsgálatot az általános sugárvédelmi szabá-

lyok betartásával végezhetjük, szakmai kontraindi-
kációja nincs. Akut életveszély esetén terheseknél is 
elvégezhető.

Módszer
1.  Beteg előkészítése: az intravénás injekció előtt a 

beteg háton fektetése 10 percig a tüdő vérelosz-
lásának kiegyenlítődése céljából (ld. fent).

2.  Előzetes adatok:
·	anamnézis,
·	mellkas rtg felvétel,
·	plasma D-dimer.

3.  Radiofarmakon beadása: a legalább 1 ml volu-
menben frissen preparált anyagot lassan adjuk 
be i.v., miközben a beteget mély légvételre szólít-
juk fel. Vér ne kerüljön a preparátumba, mert a 
fehérjeszemcsék összecsapzódását okozhatja.

4.  Vizsgálat: a radiofarmakon beadása után 1-2 perc 
múlva 6 irányú statikus felvételt készítünk gamma 
kamerával anterior, posterior, RAO (right anterior 
oblique), lAO (left anterior oblique), RPO (right 
posterior oblique), lPO (left posterior oblique) 
irányból 256x256 képmatrix-al. A beütésszám fel-
vételenként legalább 300 000. Kiegészítő SPECt-
felvétel esetén 360° rotációt, 64 lépést, 30 sec/
frame-et alkalmazunk. Az adatfeldolgozás során 
a digitális képeknél 70-75% expanzió, 10-15% 
háttérlevonás ajánlott, lehetőleg standard 
módon az ismételt vizsgálatok összehasonlítha-
tósága érdekében. SPECt-felvételnél transzver-
zális, szagittális és koronális metszetek előállítása 
történik, amelyeket szűrés, simítás és háttérlevo-
nás után értékelünk.

Értékelés, leletezés. A tüdővetületek mérete, alak-
ja, az aktivitás eloszlása, a csökkent perfúziójú rész-
letek, vagy perfúziós defektusok mérete, lokalizáci-
ója (lehetőleg szegmentumok szerint) kerül értéke-
lésre, esetlegesen a nagyvérkörbe kerülő radiofar-
makon jelzése (intrakardiális jobb-bal shunt, pulmo-
nális A-V shunt) történik. Javasolhatjuk ventillációs 
vagy inhalációs vizsgálat végzését is. A mellkas rtg 
felvétellel és ventillációs, inhalációs vizsgálattal tör-
ténő összehasonlítás után a pulmonális embólia 
vagy egyéb tüdőelváltozások valószínűségéről nyi-
latkozunk. Kontroll vizsgálat esetén fontos a korábbi 
kisvérköri perfúzióhoz viszonyított változás jelzése 
(14.4. ábra).

Inhalációs és ventillációs tüdőszcintigráfia  

leggyakrabban a perfúziós tüdőszcintigráfia kiegé-
szítéseként alkalmazzuk. 99mtc izotóppal jelzett 2 
μm-nél kisebb aerosol szemcséket (inhaláció) vagy 
nemesgázt (ventilláció) juttatunk az alveólusokba, 
az aktivitás eloszlás tükrözi az egyes tüdőterületek 
légcserében történő részvételét. Nagyobb szem-
csék vagy turbulens áramlás esetén az aerosol egy 
része kitapad a bronchusok falára. A kisebb moleku-
lák átjutnak az alveolo-kapilláris falon, a nagyobba-
kat a csillószőrök eltávolítják a légutakból. A bron-
chusokat kívülről, vagy belülről szűkítő folyamatok 
csökkent aktivitást, vagy inhalációs defektust okoz-

A nukleáris medicina leképező 
vizsgálatai (Zámbó Katalin)  

Bevezetés. A nukleáris medicina a képalkotó diag-
nosztika egyik ága, amely nyílt radioaktív izotópo-
kat alkalmaz diagnosztikus és terápiás célból külön-
böző módszerek segítségével. Csaknem valameny-
nyi szerv és szervrendszer funkciója vizsgálható szá-
mos betegségben. A különböző vizsgálatok mód-
szere az adott szerv működésén alapul, így külön-
böző elvi alapokon nyugszik. A gamma-sugárzó 
izotóppal jelölt molekula nyomonkövetése moleku-
láris képalkotást tesz lehetővé, amelynek során pla-
náris (szummációs), SPECt (single photon emission 
computer tomograph), PEt (positron emission tomog
raph) vagy fúziós SPECt/Ct, PEt/Ct rétegfelvétele-
ket készítünk. A célzott radioizotópos terápia radio-
farmakonjai az alfa- és béta-sugárzó izotóppal jelölt 
specifikus molekulák, amelyek csak a kóros szövet-
hez kötődnek, ott fejtik ki hatásukat.

Az izotópos vizsgálatokhoz és terápiás beavat-
kozásokhoz ionizáló sugárzást alkalmazunk, ezért 
végzésük terhességben, vagy szoptatás alatt kont-
raindikált. gyermekeknél csak nagy körültekintéssel, 
pontos, testsúly kg-ra számított aktivitás felhaszná-
lásával végezhető.
Az izotópos vizsgálatok általános jellemzői:
·	szervspecifikusság: jelölő izotóp (99mtc) + hor-

dozó = radiofarmakon,
·	egy adott szerv vagy szervrendszer funkcióján 

alapulnak,
·	könnyen kivitelezhetők (általában egy intravénás 

injekciót adunk),
·	néhány kivételtől eltekintve előkészítést nem 

igényelnek (pl. éhgyomrosságra vagy gyógysze-

rek kihagyására csak egyes vizsgálatoknál van 
szükség, jóddal jelzett izotópoknál a pajzsmirigy 
blokkolása szükséges),

·	szövődménymentesek, kockázatuk minimális,
·	érzékeny, de aspecifikus módszerek,
·	kvantitatív paraméterek is számíthatók,
·	a terápia követésére is alkalmasak.

Vizsgálati típusok
V.ö. a Planáris gammakamerás leképezési módok 

c. résszel.
Statikus szcintigráfiák: a radiofarmakon elosz-

lását vizsgáljuk egy adott szervben, a radiofarma-
kon beadása utáni optimális időpontban (a vizsgá-
landó szerv funkciójától függ) különböző irányú 
szummációs- vagy rétegfelvételeket (SPECt) készít-
ve (funkción alapuló morfológia). Pozitív szicintigrá-
fia: az aktivitás körülírt emelkedése (dúsulás) a kóros 
jelenség. Negatív szcintigráfia: az aktivitás körülírt 
hiánya (fokális defektus) a kóros jelenség.

Dinamikus vizsgálatok: sorozatfelvétel a 
radiofarmakon beadásától kezdődően egy adott 
időintervallumban, amely a vizsgálandó szerv funk-
ciójától függ, az idő-aktivitás görbékből jellemző 
paraméterek (belépési idő, t maximum, felezési 
idő) kalkulálása (funkció). 

A szervek vérellátásán alapuló 
vizsgálatok  

Egyes betegségekben a szervek vérátáramlása 
megváltozik, legtöbbször a normálishoz képest 
csökken. Az alkalmazott radiofarmakon aktivitása a 
vérellátási zavarnak megfelelően alacsonyabb.

14.5. táblázat. Alkalmazott farmakonok dózisa és a velük végzett vizsgálatok

Farmakon Izotóp Dózis Vizsgált szerv Vizsgálat neve

makro-albumon 99mtc 15-200 MBq tüdő perfúzió tüdőszcintigráfia

tallium-klorid,
metoxi-izobutil-izonitril 

(MIBI), tetrofosmin

201tl
99mtc

74 MBq
600 MBq

szívizom perfúzió nyugalmi és 
terheléses 
szívizom perfúzió, 
életképesség

hexametil-propilénamin-
oxim (HM-PAO)

99mtc 800 MBq agyi vérátáramlás agyperfúzió

dietilén-triamin-penta-
ecetsav (DtPA),

egyéb szövetspecifikus 
radiofarmakon

99mtc 600 MBq bármely szerv 
perfúziója

dinamikus perfúziós 
vizsgálatok
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A plasma D-dimer meghatározás fontos 
nem-specifikus jele a thrombo-embóliás betegség-
nek, mivel álnegatív aránya alacsony. A kismeden-
cei és alsó végtagi ultrahang vizsgálat magas szen-
zitivitással (94%) és magas specificitással (99%) 
mutatja ki a mélyvénás trombózis jelenlétét.

A mellkasi röntgenfelvétel fontos lépés a diag-
nosztikában, elsősorban az egyéb kóros tüdőelválto-
zások kizárására. Friss PE esetén általában normális. 

Az angiográfiás módszer alkalmas a PE diag-
nosztizálására (szenzitivitása 98%, specificitása 
97%), ez azonban invazív eljárás, arritmia, pulmoná-
lis hipertenzió, jobb kamra elégtelenség, ritkán 
halálos szövődmény is előfordulhat. A vizsgálat 
drága, akárcsak a spirál Ct alkalmazása, amely 
gyors, ugyancsak a teljes tüdő vizsgálatára alkal-
mas. A kontrasztanyagos vizsgálat szenzitivitása 
88%, specificitása 94%. Rendelkezésre áll még az 
MRI vizsgálat is, amelynek során nem alkalmazunk 
ionizáló sugárzást, ára és jelenlegi elérhetősége 
azonban alkalmatlanná teszi a mindennapos rutin-
vizsgálatokra.

A perfúziós tüdőszcintigráfia az adott érszakasz 
elzáródása után azonnal pozitívvá válik, mivel az 
intravénásan beadott fehérjeszemcsék nem jutnak 
el az embólus által elzárt ér ellátási területére. 
Ilymódon megállapítható az elzáródás lokalizációja 
és a vérellátásból kieső terület mérete. A vizsgálat 
hátránya aspecifikus volta, mivel hasonló jelenséget 
okozhat az adott eret kívülről elzáró egyéb kóros 
folyamat is. Inhalációs vagy ventillációs vizsgálattal 
kiegészítve a diagnózis specifikusabbá tehető. Ez az 
ún. ventillációs/perfúziós (V/Q) szcintigráfia valószí-
nűsíti, vagy kizárja a PE fennállását.

A pulmonális embólia valószínűségének meg-
állapítása a PIOPED (Prospectiv Investigation of 
Pulmonary Embolism Diagnosis) szerint:
a) nagy valószínűség (≥ 80%): 
–  legalább 2 v. több szegmentalis perfúziós defek-

tus
–  inhalációs szcintigráfia (V/Q „mismatch”) és mell-

kas rtg negatív
vagy
–  mellkas rtg és/vagy inhalációs szcintigráfia pozi-

tív, de a perfúziós defektus mérete meghaladja 
az inhalációs defektusét

b) közepes valószínűség (20-80%):
– egy vagy másfél szegmentum méretű V/Q 

„mismatch”, mellkas rtg negatív
c) kis valószínűség (≤ 20%): 

–  a perfúziós defektus nem követi a szegment-
határokat

vagy
–  szubszegmentális méretű perfúziós defektus 

negatív mellkas rtg mellett
vagy
–  bármilyen perfúzió-kiesés, de a mellkas rtg-en 

lévő eltérés mérete a nagyobb.
Negatív perfúziós tüdőszcintigráfia esetén a pul-

monális embólia fennállása kizárható.

Nyugalmi és terheléses szívizom-
perfúziós vizsgálat  

Alapelv. A szívizomzatnak, ezen belül a legnagyobb 
vérellátású bal kamrának a regionális relatív vérellá-
tás vizsgálata olyan radiofarmakonnal, amely a vér-
ellátással arányosan dúsul, így a csökkent vérellátá-
sú, azaz iszkémiás (vagy nekrotizált) szívizomterüle-
tek radiofarmakon-felvétele a normális szívizomte-
rületekhez képest csökken. A terheléses vizsgálat 
során a miokardiális iszkémiát mutatjuk ki. A normá-
lis vérellátású bal kamra terület vérellátása fizikai 
vagy gyógyszeres terhelésre egyaránt 3-4-szeresére 
nő, míg az 50%-nál nagyobb mértékben beszűkült 
koszorúerek által ellátott terület vérellátása csak kis-
mértékben fokozódik. A nyugalmi szívizom szcin-
tigráfiával a hegszövet vagy a súlyos nyugalmi isz-
kémia kimutatása a cél, mely regionális aktivitáski-
esésként, vagy jelentős fokú aktivitáscsökkenésként 
jelentkezik. 

Indikációk
1. Iszkémiás szívbetegség (iszkémia kiterjedése, 

súlyossága, lokalizációja), 
–  rizikóbecslés (iszkémiás szívbetegség súlyos-

sága, beteg életkilátásának becslése), 
–  revaszkularizációs beavatkozás eredményes-

ségének lemérése (koronarográfia, PtCA 
után), 

–  életképesség vizsgálat: miokardialis infarktus 
utáni állapotban a revaszkularizációs beavat-
kozás szükségességének eldöntése, globális 
vagy regionális balkamra-funkciókárosodás-
sal járó esetekben.

Módszer
1.  Beteg előkészítése: a beteget fel kell világosítani 

a terhelés veszélyeiről, annak elhárítási lehetősé-
géről. A jó minőségű kép nyerése érdekében 
201tl-kloriddal történő vizsgálatnál a beteg 
éhgyomri állapota szükséges. Ergometriás terhe-
lésnél béta-blokkolók adásának legalább 24 órás 
felfüggesztése szükséges. gyógyszeres 
(Dipiridamol) terhelésnél a teofillin, koffein tartal-

nak. A krónikus obstruktív tüdőbetegségekben a 
kilégzés nehezítettsége miatt a centrális légutak-
ban turbulens áramlás jön létre, ezért izotóp depo-
zíció látható. A vizsgálathoz speciális, sugárvéde-
lemmel ellátott zárt rendszerű inhalátor szükséges.
Indikációk
1.  Pulmonális embólia 

– perfúziós/inhalációs „mismatch” kimutatására
2.  Krónikus obstruktív tüdőbetegségek

– régionális obstrukció kimutatása, cisztás fib-
rózis

3.  Disszeminált tüdőbetegségekben 
– a muko-ciliáris és alveolo-kapilláris clearence 

sebességének megítélése dinamikus inhaláci-
ós vizsgálattal (csak DtPA aerosollal)

Kontraindikáció 
Relatív kontraindikáció az acut obstruktív roham. 

(Dinamikus vizsgálat esetén a dohányzó beteg 
eredménye fenntartással értékelendő.)
Módszer
1.  Beteg előkészítése: nem szükséges, de a mód-

szer elmagyarázása lényeges (kooperáció!)
2.  Előzetes adatok: 
·	anamnézis,
·	perfúziós tüdőszcintigráfia lelete, 
·	mellkas rtg, 
·	fibrin D-dimer. 
3.  Radiofarmakon beadása: leggyakrabban 300 

MBq tc-99m-mal jelölt DtPA-aerosolt alkalma-
zunk, amely az inhalálás során – szemcseméret-
től függően – egészen az alveólusokig eljut. Ezek 
a szemcsék az alveolo-kapilláris clearence révén 
az érpályába jutnak. A 2 μm-nél nagyobb részecs-
kék a bronchusok falán kitapadnak, és a csillósző-
rök működése révén, a muko-ciliáris clearence 
segítségével visszafelé, a garat felé áramlanak. 

 A 81m-Krypton 81-Rubidium generátorban állít-
ható elő. Energiája 191 keV, fizikai felezési ideje 13 
s, ezért sugárvédelmi szempontből előnyös, a 
kilégzett levegőt nem kell külön elnyeletni. 
Hátránya az ára, valamint gyors bomlása, ami 
miatt csak a belégzési folyamat tanulmányozha-
tó. 133-Xenonnal jól vizsgálható a belégzés, a 
tüdőbeli eloszlás és a kilégzés fázisa is, mivel fele-
zési ideje 5,3 nap. Ezért teljesen zárt térben alkal-
mazható, ahol a kilégzett levegőt is el kell nyelet-
ni egy speciális lélegeztető készülékben. 
Hátránya az alacsonyabb, 81 keV-es energia. 

 A technegas speciális radiofarmakon, amelynél a 
99mtc-szénport 2000°C-ra hevítik és nagyon 
kicsi (0,01 μm-nél kisebb) szemcseméretű port 

állítanak elő, amely már gázként viselkedik, ezt 
lélegeztetjük be a beteggel.

4.  Adatgyűjtés: az inhaláltatás után azonnal kezd-
hető, ANt, POSt, lAO, RAO, lPO, RPO felvételeket 
készítünk (ld. perfúziós vizsgálat), 256x256 mát-
rix-al, optimálisan 300 000 impulzus gyűjtésével 
felvételenként. Dinamikus inhalációs vizsgálatnál 
posterior irányból 128x128 mátrix-al, 75 frame-t 
készítünk, 20 s/frame időelőválasztással. Az adat-
feldolgozás során a digitális képeknél sokszor 
felső háttér levonás szükséges az alacsonyabb 
aktivitású tüdő-periféria tanulmányozásához. 
Dinamikus vizsgálatnál a tüdők centrális és peri-
fériás részére helyezett ROI-k idő-aktivitás görbé-
jének felezési ideje a muko-ciliáris és alveolo-ka-
pilláris clearencre jellemző adat.

Értékelés, leletezés. Statikus vizsgálatnál fontos a 
légtartalommal nem rendelkező tüdőrészletek 
leírása, ezek összevetése a perfúziós defektusokkal 
(perfúziós/inhalációs „mismatch”), összehasonlítása 
a mellkas rtg-nel, ill. az embólia valószínűségének 
megítélése a PIOPED (ld. később) szerint. Dinamikus 
vizsgálatnál a muko-ciliáris clearence, azaz a belé-
legzett részecskék kimosódási sebességének meg-
határozása a bronchusokból a garat felé, a tüdő 
centrális részére tett ROI idő-aktivitás görbéjének 
felezési ideje alapján. Normális érték: 30–50 perc. 
lassult COPD, mukoviszcidózis, dohányzás esetén. 
Alveolo-kapilláris clearence: az alveolusokba jutó 
belélegzett aeroszolnak az alveolo-kapilláris memb-
ránon keresztül a keringésbe történő átjutásának 
sebessége, a tüdő perifériás részére tett ROI idő-ak-
tivitás görbéjének felezési ideje alapján. Normális 
érték: 30–50 perc, gyorsult lehet disszeminált tüdő-
betegségek, alveolitis, intersticiális pneumónia, 
dohányzás esetén, lassult lehet szarkoidózisban 
(14.5. ábra).

A pulmonális embólia diagnosztikája  

A pulmonális embólia (PE) előfordulása gyakori, a 
kórházi ellátást igénylő betegek kb. 7%-ában diag-
nosztizálható. Kezelés nélkül halálozása kb. 30%, 
korai felismerése után azonban hatékonyan kezel-
hető. A klinikai tünetek változatosak, mellkasi fájda-
lom, vérköpés, nehézlégzés, sokszor azonban nem 
specifikusak. Sok esetben mélyvénás trombózis 
szövődményeként fordul elő. 
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Indikációk  
1. Akut és krónikus cerebrovaszkuláris megbete-

gedések.
2. Értékes információkat nyújthat akut stro-

ke-ban a komplikációkra, a kimenetelre vonatkozó-
lag, segíthet a kezelési stratégia kiválasztásában.

3. Krónikus cerebrovaszkuláris betegségben a 
funkcionális rezerv kapacitás becslése segíthet 
eldönteni az érsebészeti beavatkozás szükségessé-
gét.

4. Az epilepsziás fókusz műtét előtti meghatáro-
zása (esetleg iktális – roham közbeni – és interiktális 
– rohamok közti – vizsgálattal). 

5. Demenciagyanú. 
6. traumás agyi sérülés. 
7. gyulladásos agyi betegségek. 
8. Agyhalál megállapítása.
Módszer

1.  Beteg előkészítése: a vizsgálat előtt a beteg 
kerülje a nagymennyiségű koffein, kóla, energia-
ital, alkohol fogyasztását, a dohányzást és az agyi 
vérátáramlásra ható gyógyszerek szedését. Meg 
kell győződni arról, hogy a beteg a vizsgálat 
végéig képes az együttműködésre.

2.  Előzetes adatok: 
·	neurológiai anamnézis,
·	korábbi agyműtét(ek),
·	korábbi trauma, besugárzás,
·	korábbi képalkotó vizsgálatok (Ct, MR),
·	gyógyszerszedés, az utolsó adag bevételének 

ideje.
3.  Radiofarmakon beadása: i.v. injekcióban, előtte 

10 perces, csukott szemmel (a látókéreg aktivitá-
sának normalizálásához), nyugalomban történő 
hanyattfekvés szükséges. A beteg ne mozogjon, 
ne beszéljen és ne beszéjünk hozzá.

4.  Vizsgálat: a radiofarmakon beadása után leg-
alább 15 perccel SPECt vizsgálatot végzünk 
128x128 mátrix-al, 360° körülfordulással (2 detek-
toros SPECt előnyösebb), 64 lépésben, 40 s/
frame előválasztással, 3-5 millió impulzusszám 
gyűjtéséig. Az adatfeldolgozás során előzetes 
szűrés és elnyelési korrekció alkalmazása után 
rekonstruált és reorientált transzverzális, szagit-
tális és koronális metszeteket készítünk. A kvanti-
fikáció segíti a vizuális értékelést, illetve segít 
objektíven meghatározni a változásokat követé-
ses vizsgálatok esetén. A ROI technikával az 
abnormális regionális agyi vérátáramlást hason-
lítjuk össze az ellenoldali agyfélteke azonos része 
vagy más referencia régió (pl. kisagy) beütésszá-
mával.

Értékelés, leletezés. A normális vagy attól eltérő 
perfúziós viszonyok leírása. Az agyi vérátáramlás 
kóros eltérése esetén meg kell adni annak lokalizá-
cióját (az agy régióit figyelembe véve), kiterjedését 
és súlyossági fokát. A kapott eredményeket össze 
kell hasonlítani az estetleges korábbi vizsgálatok és 
más képalkotó eljárások (Ct, MR) eredményeivel. 
SPECt/Ct-vel lehetőség van képfúzió létrehozására 
is, így együtt értékelhetjük a morfológiai és perfúzi-
ós változásokat. A vizsgálatból levonható következ-
tetések alapján válaszadás a klinikus által feltett kér-
désre. A betegség tisztázására további vizsgálatok 
javaslata (14.7. ábra). 

Dinamikus perfúziós vizsgálatok  

Alapelv. A szervezetből gyorsan kiürülő radiofarma-
kon bólusban (kis volumenben, hirtelen, előzetes 
vénás pangatás után) történő beadása után a külön-
böző szervek vérátáramlása jól vizsgálható. A vizs-
gálat csak számítógép segítségével végezhető, 
mivel 1-2 percen keresztül 0.5-1 másodpercenként 
kell a képeket rögzíteni az utólagos kvantitatív érté-
kelés érdekében. A kapott idő-aktivitás görbéken a 
belépési idő, a maximális aktivitás elérési ideje (t 
maximum), a görbe leszálló szárán a maximum 
50%-ának elérési ideje, azaz felezési idő (t 1/2) szá-
mítható, ezzel pedig a perfúzió a dinamikája jelle-
mezhető. 

Indikációk
1.  A szív és a tüdő keringés tanulmányozása, kerin-

gési idők számítása jobb szívfél, bal szívfél beteg-
ségek esetén („first passage” vizsgálat), bal-jobb 
shunt lokalizációja, detektálása és kvantifikációja.

2.  Veseperfúzió a kétoldali a. renális közti eltérés 
vizsgálatára renovaszkuláris hypertónia gyanúja 
esetén.

3.  Háromfázisú csontszcintigráfia akut és krónikus 
osteomyelitis, primér és szekunder csontdagana-
tok vizsgálatára.

4.  Májperfúzió primér májdaganat, haemangióma 
vagy fokális noduláris hyperplázia igazolására.
Módszer
1. Beteg előkészítése: a bólusban történő 

beadáshoz (first passage vizsgálat esetén a jobb 
karon) jó állapotú, lehetőleg kubitális véna szüksé-
ges. 

2. Előzetes adatok: 
·	anamnézis,
·	EKg-vizsgálat, 
·	echokardiográfiás vizsgálat. 

mú szerek táplálék vagy gyógyszerek) 12 óránál 
tartósabb kerülése szükséges. tartós hatású nit-
rát adása is kerülendő. A radiofarmakon beadása 
után az epehólyag kontraháltatására, a radiofar-
makon beleken történő áthaladásának gyorsítá-
sára magas zsírtartalmú étel (tej, csokoládé), ros-
tos folyadék fogyasztandó. 

2.  Előzetes adatok:
·	terhelést kizáró esetleges ellenjavallatok ismere-

te,
·	terheléses EKg-vizsgálat, 
·	ergometriás terhelés, 
·	echokardiográfiás vizsgálat. 
3.  Radiofarmakon beadása: i.v. injekcióban nyuga-

lomban, vagy a terhelés csúcsán, amelyet a 
beadás után 1-2 percig tovább folytatunk. A 
201tl-klorid kálium analóg, a natrium/kálium 
AtP-áz segítségével jut át a sejtmembránon, a 
sejtekbe aktív transzport révén kerül. A myocar-
dium tallium extractiója 90%-os. Jellemző rá, 
hogy redisztribúciója is van, azaz képes a szív-
izomzatban a körülmények változásával újra 
eloszlani, így a terheléses és nyugalmi vizsgálatot 
egy napon, kb. 3 óra különbséggel elvégezhet-
jük. A 99mtc-MIBI és a 99mtc-tetrofosmin a sejt-
membránon passzívan átjutva, aktív anyagcsere 
folyamattal intracellulárisan a mitokondriumok-
hoz kötődik. A sejtbe került radiofarmakon kimo-
sódása minimális, mitokondriumhoz kötődése 
tartós. Miokardialis extrakciós arányuk a talliumé-
nál kisebb. A májon át választódnak ki.

4.  Vizsgálat: az i.v. radiofarmakon beadás után thal-
lium esetén 10 perccel, tc-származékok esetén 
legalább 40 perccel SPECt-felvételt készítünk, a 
90 fokban álló 2 detektor 180° fordulatot tesz 
meg, lAO 45°-tól indulva összesen 32 lépésben, 
70 s/frame gyűjtéssel. A felvételek összimpulzusa 
minimum 2,5-3 millió legyen. Az adatfeldolgozás 
során számítógépes rekonstrukció és reorientá-
ció után a szívről 3 síkban, koronális-rövid-tenge-
lyi, szagittális-hossztengelyi és horizontá-
lis-hossztengelyi metszeti képeket állítunk elő. A 
SPECt felvételek pontosabb elemzését teszi 
lehetővé a polarmap megjelenítés („bull’s-eye” 
analízis). E képen középen a szívcsúcs helyezke-
dik el, melyet koncentrikus körökként vesz körül a 
bázis felé haladó, ún. koronális síkú, folyamatosan 
egymást követő gyűrűk sora, legkülső gyűrűjé-
ben a szív bázisa helyezkedik el, mintha a szivet 
kiterítve látnánk magunk előtt, két dimenziós 
képben. Szemikvantitatív értékelésre ad lehető-
séget, ha a balkamrát szegmentumokra osztjuk 

(17 vagy 20), és ezek relatív aktivitásfelvételét 
„score” értékekben adjuk meg. tovább finomít-
hatja az eredményeket, ha kapuzást alkalmazunk 
(ld. EKg-kapuzott ejekciós frakciós vizsgálat), 
vagy SPECt/Ct hibrid készülékkel elnyelési kor-
rekciót végzünk (ld. méréstechnika). Sokszeletes 
Ct készülékkel szimultán a Ca-score-t is megha-
tározhatjuk, vagy koronária-Ct-t végezhetünk a 
szűkületek pontos lokalizálására. A szívizom élet-
képességének kimutatására 201tl-kloriddal ter-
heléses-redisztribúciós-reinjekciós technikát 
alkalmazunk. A reinjekció során az újabb, kisebb 
dózis radiofarmakon bejut az életképes szívizom-
zatba.

Értékelés, leletezés. Fontos a bal kamra üregének 
tágassága, a falvastagság, a perfúzió eloszlás homo-
gén, inhomogén voltának értékelése. A perfúzió 
régionális eltéréseinek súlyossága lehet mérsékelt 
fokú, közepes, vagy súlyos, a bal kamrafal szegmen-
tumos beosztása alapján értékeljük. A stressz-re-
disztribúciós felvétel sorozat közötti különbség, a 
reverzibilitás megítélése alapvető. A magas szív-tü-
dő aktivitás arány károsodott kamrafunkciót vagy 
többér betegséget jelez. A SPECt vizsgálat szemi-
kvantitatív vagy kvantitatív értékelést is lehetővé 
tesz. A terheléses-nyugalmi polarmap képek közti 
különbség a perfúziós zavar reverzibilátását jelzi. 
Permanens perfúziós zavar esetén a tallium terhe-
léses-redisztribúciós-reinjekciós vizsgálat életképes 
szívizomzatot jelez, ha reinjekció után minden szeg-
mentumban van megtartott perfúzió, így a hegszö-
vettől elkülöníthető. Az EKg-val kapuzott SPECt 
vizsgálat a perfúziós eltérések fenti jellemzőinek 
elemzése mellett a kamrafunkciós paraméterek 
megítélésére (falmozgászavar kiterjedése, súlyossá-
ga, a balkamra funkció szisztolés-diasztolés para-
métereinek megállapítása) is lehetőséget ad (14.6. 
ábra).

Agyperfúziós vizsgálat  

Alapelv. Az agyi vérátáramlás vizsgálatára a leggyak-
rabban használt radiofarmakon a 99mtc-vel jelölt 
HM-PAO. A molekula lipofil, így könnyen átlép az ép 
vér-agy gáton, agyszöveti eloszlása az agy perfúzió-
jával arányos, így az agyi érbetegségek vizsgálatát 
teszi lehetővé. A molekula a lipofil-hidrofil átalaku-
lást követően az agy szürkeállományában órákon 
keresztül stabil marad, redisztribúció nem lép fel. 
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A test vértartalmának jelölésén 
alapuló vizsgálatok  

Egyes betegségekben a szervek vértartalma meg-
változik, nő vagy csökken, így az adott elváltozás a 
vértartalom változása alapján kimutatható.

EKG kapuzott bal kamrai falmozgás 
és ejekciós frakciós vizsgálat  

Alapelv. A 99mtc-pirofoszfát a saját keringő VVt-
khez kötődik, a vértartalomban történő egyenletes 
eloszlása után, azaz ekvilibriumban végezzük a fel-
vételt, a betegre EKg készülék elvezetéseit helyez-
ve. Az EKg R hullám időpontját a számítógép rögzí-
ti, ez szinkronizált képfelvételt tesz lehetővé (kapu-
zás). A számítógépes adatfelvétel nagyszámú (több 
száz) rögzített szívciklus átlagolásával 16 vagy 32 
képből álló „virtuális” szívciklust hoz létre. A 30°-os 
bal elülső ferde (lAO 30°) nézetben, vagy optimális 
lAO projekció beállításával, a végdiasztolés és vég-
szisztolés képekből számított globális és régionális 
ejekciós frakció meghatározható. Ezen kívül a vizs-
gálat bizonyos paraméterek (parametrikus képek, 
amelyeken a mozgás amplitúdóját, fázisát különbö-
ző színek reprezentálják) képi megjelenítését is 
lehetővé teszi. A falmozgás zavarok megítélésére a 
vizsgálatot 70 fokos bal elülső ferde (lAO 70°) 
nézetben is elvégezzük. A vizsgálat elvégezhető 
nyugalomban, fizikai vagy gyógyszeres terhelés 
közben is. 

Indikációk 
1.  Bal kamra funkció megítélése nyugalomban 

vagy terhelés alatt. 
2.  Akut miokardiális infarktus után a prognózis 

megítélése a terápiás beavatkozás tervezése 
előtt. 

3.  Idült iszkémiás szívbetegségnél a bal kamra telje-
sítőképességének meghatározása. 

4.  Kardiotoxikus gyógyszerek (doxorubicin) adása 
előtt és terápia közben. 

5.  Miokarditis, dilatált vagy hypertrofizált kardiomi-
opátia esetén. 

6.  Szívbillentyű-betegségben bal és jobb kamrai 
volumen és ejekciós frakció. 

7.  Szívtranszplantáció után a bal kamra funkció 
megítélése, rejekció felismerése és monitorozása. 
Módszer

1.  Beteg előkészítése: a vizsgálat kontraindikációja 
az aritmiás szívműködés, tehát a szinusz ritmus 
helyreállítása és fenntartása fontos, amennyiben 
lehetséges.

2.  Előzetes adatok:
·	anamnézis,
·	klinikai adatok, 
·	nyugalmi és terheléses EKg,
·	echokardiográfia.
3.  Radiofarmakon beadása: kétinjekciós technikával 

történik, először 20 mg Na-pirofoszfátot adunk 2 
ml fiziológiás sóban oldva i.v., majd utána 20 
perccel következik a 99mtc-pertechnetát i.v. 
beadása. Kb. 5 perc alatt kialakul az ekvilibrium 
állapota, ekkor kezdjük a vizsgálatot.

4.  Vizsgálat: az adatfelvétel háton fekvő helyzetben 
EKg R hullám triggereléssel történik. A gam-
ma-kamera detektor optimális beállítása ejekciós 
frakció (EF) meghatározására lAO 30°, 10%-os 
kaudális döntés (ideális jobb és bal kamra elkülö-
nítés). A falmozgás megítéléséhez legalább lAO 
70° (esetleg AP vagy laterális) irányú felvételek 
készítése is szükséges. Irányonként legalább 3 
millió beütés vagy 500-1000 szívciklus szükséges. 
A mátrix 64x64, RR kapu: 20%.

Értékelés, leletezés. A reprezentatív szívciklus ada-
tain (EF, szisztolés és diasztolés idő és sebesség 
értékek) kívül a bal kamra mérete, a bal kamrai EF 
meghatározása, a falmozgás vizuális megítélése, 
valamint a parametrikus képek (amplitúdó-kép: 
különböző színekkel jelzi a különböző amplitúdójú 
aktivitásváltozást – mozgást – mutató kamarafal 
részeket; fázis-kép: különböző színekkel jelzi az azo-
nos fázisban mozgó kamrákat, pitvarokat, ill. para-
doxan pulzáló falrészleteket) alapján szemikvantita-
tív értékelés is szükséges. A globális EF normális 
értéke 55% felett van. A patokinetikus falmozgást 
mutató terület lokalizálása, méretének megbecslé-
se is lehetséges (14.9. ábra). 

3.  Radiofarmakon beadás: kis volumenben (0,5 ml) 
i.v., a jobb kar vénás rendszerének előzetes pan-
gatása után, amelyet a vérnyomásmérő kb. 100 
Hgmm-re történő felpumpálásával érünk el. A 
radiofarmakont teljes egészében beadjuk a v. 
cubitálisba, majd a pangatás megszűntetése és a 
számítógép indítása azonos időpontban történik 
(legegyszerűbb 1-2-3-most számolással).

4.  Vizsgálat: a „first passage” vizsgálatnál a gam-
ma-kamera detektor állása leggyakrabban lAO 
30°, 10°-os kaudális döntéssel, mely a kamrák leg-
jobb elkülönítését teszi lehetővé egymástól és a 
pitvaroktól, vmint. az aortától. Az adatgyűjtés 
ideje 60-120 s, 0,1-0,5 s/frame idővel, 64x64-es 
mátrix-al. Az adatfeldolgozás a képek vizuális 
megtekintésével és ROI technikával történik. A 
véna cava szuperior, a jobb kamra, a bal kamra és 
a tüdő perifériás részének kijelölésével idő-aktivi-
tási görbéket generálunk, amelyek alapján a 
bólus szívüregeken történő normális ill. kóros 
áthaladása kimutatható, ezen kívül kardiopulmo-
nális keringési időket, jobb és bal kamrai percvo-
lument és verővolument számíthatunk. Az egyéb 
perfúziós vizsgálatoknál a vizsgálandó szervet 
állítjuk be a látótérbe, a beadás hasonlóképpen 
történik. 

Értékelés, leletezés. A „first passage” vizsgálat célja 
kétirányú lehet:
·	fennáll-e kóros irányú áramlás, azaz a bal-jobb 

shunt felismerése és kvantifikációja,
·	jobb és bal kamra-funkció megítélése.

A shunt felismerése a frame-k vizuális megtekin-
tése, valamint az egyes szívüregek idő-aktivitás gör-
béje alapján, míg bal-jobb shunt kvantifikációja a 
tüdő idő-aktivitás görbe alapján történik. Az értéke-
léskor figyelembe kell venni, hogy megfelelő bólus-
ban történt-e az anyag beadása, ez a v. cava supe-
rior idő-aktivitási görbéjén számított paraméterek 
alapján lehetséges (bolus t25%). A bal kamrába tör-
ténő beáramlás során egyértelműen csökken-e az 
aktivitás a tüdőkben (az aktivitáscsökkenés elmara-
dása recirkulációra, azaz bal-jobb shuntre utal). A 
bal kamra ürülését követően jól láthatóvá válik-e az 
aorta (ennek hiánya ill. a magas tüdő- és háttérakti-
vitás ugyancsak bal-jobb shunt gyanúját kelti). A 
bal-jobb shunt kvantifikációja a szív és nagyérmen-
tes – perifériás – tüdőterületre felhelyezett ROI 
idő-aktivitási görbéből történik. Az intrakardiális 
bal-jobb shunt jele a korai pulmonális recirkuláció 
okozta megtöretés /váll képződés/ a jobb kamra és 
tüdő-görbe leszálló ágán. 

A jobb és balkamrai funkció megítélése a vég-
diasztolés és végszisztolés kamra ROI-k és a háttér 
ROI kijelölése után az ejekciós frakció számolással 
történik.

ejekciós frakció (EF) =

    végdiasztolés – végszisztolés beütésszám
=  x 100%
          végdiasztolés – háttér beütésszám

Az egyéb szervek perfúziós vizsgálatakor a vizs-
gálandó területeket ROI technikával kijelöljük, a 
kapott idő-aktivitás görbéken belépési időt, t maxi-
mumot, esetleg görbe alatti területet számítunk. 
Ezek alapján értékeljük a perfúzió dinamikáját. Páros 
szervek vizsgálatakor a két oldal eltéréseiről is nyilat-
kozunk (14.8. ábra).

Radionuklid venográfia  

Alapelv. A pulmonális embolizáció kialakulásának 
hátterében legtöbbször az alsó végtagok mélyvé-
nás thrombózisa állhat. A végtagok vénás elfolyásá-
nak vizsgálatára alkalmas módszer a radionuklid 
venográfia. 

Módszer. A lábháti vénába kis térfogatban (0,5 
ml) 200-250 MBq 99mtc-DtPA-t fecskendezünk 
bolusban, majd gyors dinamikájú vizsgálatot indí-
tunk a számítógépen (0,5 s, 180 frame). A vizsgálat-
tal a v. femorális és/vagy a v. iliaca rendszerének 
átáramlását vizsgálhatjuk. Ha mindkét szakaszon 
feltételezünk elfolyási zavart, kétszer is indíthatjuk a 
vizsgálatot, a második vizsgálatnál a háttér aktivitás 
már magasabb lesz, de az elfolyás dinamikájának 
tanulmányozását nem befolyásolja. 99mtc-MAA 
beadása után egyidejűleg perfúziós tüdőszcintigrá-
fiát is készíthetünk, ilyenkor azonban nem bólusban 
adjuk a radiofarmakont, a dinamikáról nem tudunk 
nyilatkozni, csak az esetleges elzáródás, szűkület 
lokalizációjáról.

Értékelés, leletezés. Normális vénás áramlás ese-
tén az aktivitás már néhány másodperc után a v. 
cava inferiorba jut. Elzáródáskor a radiofarmakon az 
elzáródott szakasztól distalisan tartósan pang, eset-
leg kollaterális hálózat, spontán Palma (megerősö-
dött áthidaló véna) jelenhet meg. Az egyes véna 
szakaszokra tett kis téglalap alakú ROI-kból idő-akti-
vitás görbéket kapunk, amelyek belépési ideje és a 
ROI-k távolsága alapján áramlási sebességet is szá-
molhatunk.

14.6. táblázat. A test vértartalmának jelölésén alapuló vizsgálatok

Farmakon Izotóp Dózis Vizsgált szerv Vizsgálat neve

saját VVt-k 99mtc 600 MBq szív vértartalma EKg kapuzott bal kamrai falmozgás és ejekciós frakció

saját VVt-k 99mtc 600 MBq máj vértartalma máj vértartalom
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ködést gátló szereket (propiltiouracil, metimazol) 
nem kell kihagyni, amennyiben jód vagy 
99mtc-pertechnetát tárolás és szcintigram egy-
aránt történik, két nappal előbb ki kell hagyni a 
hormonszintézist gátló gyógyszert. A pajzsmi-
rigyhormonok szedését, mind a szcintigráfia, 
mind a tárolás előtt abba kell hagyni, a tiroxinét 
(t4) 4 héttel, a trijódtironinét (t3) két héttel a 
vizsgálat előtt, a jódtartalmú gyógyszereket és 
gyógyhatású készítményeket, a nagy jódtartal-
mú ételeket a vizsgálat előtt 4 hétig kerülni kell. 
Vannak olyan jódot tartalmazó diagnosztikumok 
és gyógyszerek (limphográfiás kontrasztanyag, 
amiodarone), amelyek hosszú hónapokon át reti-
neálódnak a szervezetben lehetetlenné téve az 
értékelhető szcintigram felvételét, a tárolás 
elvégzését. 

2.  Előzetes adatok: 
·	kórelőzmény, fizikális vizsgálat,
·	a pajzsmirigy működésére ható gyógyszerek 

(pajzsmirigy hormonok, hormonszintézist gátló 
gyógyszerek),

·	előzetes jódkontamináció (kontrasztanyagok, 
amiodarone, multivitaminok),

·	pajzsmirigy-hormonszintek (tSH, Ft4),
·	ultrahangvizsgálat,
·	előző tárolás, szcintigram. 
3.  Radiofarmakon beadása: i.v. injekcióban. 
4.  Vizsgálat: 20 perc várakozás után anterior irányú 

nyaki statikus felvételt készítünk 128x128 mát-
rix-al, 500 000 beütésszámmal. A beteg a hátán 
fekszik, a válla alatt párna van, fejét hátrahajtja, 
így a nyaka kifeszül. A felvétel közben a beteg 
lehetőleg ne nyeljen. A szcintigramon bejelöljük 
a jugulum és a tapintható göbök helyét. 
Értékelés, leletezés. le kell írni, hogy a pajzsmirigy 

mérete, helyzete normális vagy a jugulum alá ér. A 

pajzsmirigy egészében dúsítja a radiofarmakont, 
vagy csak az egyik lebeny. Ektópiás szövet, d. tire-
oglosszusz maradvány, nyelvgyöki strúma kimutat-
ható-e. Az izotóp felvétel mértéke az egész mirigy 
vonatkozásában normális, csökkent vagy fokozott. 
Az izotóp eloszlása a mirigyben egyenletes, nem 
egyenletes, körülírtan csökkent vagy fokozott akti-
vitású terület elkülöníthető, ennek elhelyezkedése a 
pajzsmirigyen belül megfelel-e a tapintási leletnek 
vagy az ultrahang vizsgálat során talált göbnek. 
Korábbi pajzsmirigyműtétre utaló jelek. A lebenyek 
mérete milliméterben, a pajzsmirigy egésze vagy 
egy részének vetülete négyzetcentiméterben, ill. a 
pajzsmirigy és a göbök vetületből számított térfo-
gata grammban ugyancsak a lelet része. Ez utóbbi 
fontos a túlműködő pajzsmirigynél a radiojód terá-
pia dózisának kiszámításához (ld. radiojód terápia) 
(14.11. ábra).

Kolloidális máj-, lépszcintigráfia  

Alapelv. Az intravénásan adott 99mtc-jelölt radio-
kolloidok gyors fagocitózis révén a retikuloendote-
liális (RES, újabban MPS) sejtekbe (májba, lépbe, 
csontvelőbe) jutnak, ezért azokkal máj-lép szcintig-
ráfia végezhető. 

Indikációk 
1.  Intrahepatikus térfoglaló folyamatok (primér 

májdaganat, metastasis, cysta, hemangioma).
2.  Fokális noduláris hiperplázia (FNH) gyanúja.
3.  Parenchimás májbetegségek. 
4.  A lépfunkció vizsgálata.
5.  A máj és lépbetegségekhez társuló citopénia 

(hiperszplénia) tisztázása.
6. Járulékos lép kimutatása.
Módszer

Májvértartalom-szcintigráfia  

Alapelv. A beteg 99mtc-jelzett saját vörösvértestei-
nek májon belüli eloszlását, azaz a májbeli térfogla-
ló folyamat vértartalmát vizsgáljuk. A kavernózus 
hemangióma aktivitástartalma progresszive foko-
zódik, a késői felvételeken nagyobb, mint a koráb-
biakon. Az értékelés a kolloidális májszcintigráfián 
(ld. később) jelzett fokális parenchima defektussal 
összehasonlítva történik. 

Indikációk
1.  A májban radiológiai képalkotó módszerrel kimu-

tatott térfoglaló folyamat kavernózus hemangió-
ma voltának igazolása, illetve kizárása.

2.  Differenciálás a primér májdaganat, metasztázis, 
ciszta, fokális noduláris hiperplázia (FNH) között 
(jelentősége az UH, Ct, MRI elterjedésével csök-
kent).
Módszer

1.  Beteg előkészítése: nem szükséges. Ügyelni kell a 
vörösvértestjelzést befolyásoló gyógyszerekre.

2.  Előzetes adatok: 
·	kolloidális májszcintigráfia, van-e fokális paren-

chyma defektus,
·	a májbeli térfoglaló folyamat leírása egyéb kép-

alkotókkal (lokalizáció, nagyság, kontúrok, mul-
tiplicitás).

3. Radiofarmakon beadása: ld. EKg-kapuzott 
szív-vizsgálatnál.

4.  Vizsgálat: háromfázisú felvételi mód. I. fázis: a vér-
átáramlás vizsgálata: a 99mtc-pertechnetátot 
lehetőleg bólusban iv. injekcióval adjuk be a 
fekvő helyzetben lévő betegnek. gyors dinami-
kus képsorozatot – 2 percen át, 2 másodperc 
gyűjtési idejű felvételeket – rögzítünk. Ezután 
következik a vértartalom korai vizsgálata a 
beadást követően 5 perccel: a májról statikus fel-
vételeket készítünk 8 irányból (anterior, posterior, 
RAO, lAO, RPO, lPO, jobb és bal laterális), 
128x128-as mátrix-al, 500 000 beütésszámig. II. 
fázis: a felvételeket megismételjük a beadás után 
45 perccel. Kiegészítésként SPECt vizsgálat is 
ajánlott. III. fázis: a beadás után 90 perccel a stati-
kus felvételeket megismételjük. SPECt adatgyűj-
tés: 360° cirkuláris detektormozgás (a két detek-
toros SPECt előnyösebb), 64 lépés, 35 s/frame 
gyűjtési idővel. A legpontosabb lokalizáció 
SPECt/Ct módszerrel lehetséges.

Értékelés, leletezés. A májon belül az eltérő vértar-
talmú részletek leírása méret és lokalizáció szem-
pontjából.

A kavernózus hemangióma típusos képet mutat: 
·	az artériás fázisban aktivitása nem fokozott, sőt 

ha a folyamat nagy, inkább csökkent aktivitású 
képletként ábrázolódhat

·	a korai vérpool felvételeken aktivitása vagy csök-
kent vagy normális

·	a késői felvételeken aktivitása kifejezetten maga-
sabb, mint a környező májszöveté

A módszerrel planáris felvételeken a 1,5-2,0 
cm-nél nagyobb, SPECt-tel az 1-1,5 cm-nél nagyobb 
kavernózus hemangiomák felismerhetők. A mód-
szer specificitása 100% (progresszív aktivitás dúsu-
lást semmilyen más térfoglaló folyamat sem mutat, 
a szintén magasabb vértartalmú primér májkarci-
nóma aktivitása már a perfúzió során is fokozott) 
(14.10. ábra).

A szervek parenchimájában  
dúsuló radiofarmakonokkal végzett 
vizsgálatok

Egyes betegségek a szerven belül a parenchima 
sejteket elpusztítják, így az azokban dúsuló radio-
farmakon aktivitása az elváltozás lokalizációjában 
alacsonyabb lesz (negatív szcintigráfia). 

Pajzsmirigy-szcintigráfia

Alapelv. Az ún. „csapdába esés” (aktív transzport a 
pajzsmirigy acinus sejtjeibe) jelenségén alapuló, a 
pajzsmirigy funkciójának és morfológiájának (alak, 
nagyság, elhelyezkedés, a tapintható göbök funkci-
ója) megítélésére alkalmas egyszerű vizsgálómód-
szer. A radiofarmakon i.v. beadása után 20 perccel 
anterior irányú felvételt készítünk a nyakról, szükség 
esetén SPECt vagy SPECt/Ct felvétellel kiegészítve. 

Indikációk
1.  A pajzsmirigy göb jellegének vizsgálata, hideg, 

meleg, vagy forró göb kimutatása.
2.  Rendellenes helyzetű pajzsmirigyszövet keresé-

se.
3.  Hipertireózis differenciáldiagnózisa.
4.  Radiojód terápia előtt a pajzsmirigy tömegének 

meghatározása.
Módszer

1.  Beteg előkészítése: ha csak kizárólag a szcin-
tigram elkészítése a vizsgálat célja, a pm túlmű-

14.7. táblázat. A szervek parenchimájában dúsuló radiofarmakonokkal végzett vizsgálatok

Farmakon Izotóp Dózis Vizsgált szerv Vizsgálat neve

pertechnetát 99mtc 37-74 MBq pajzsmirigy göbök pajzsmirigy 
szcintigráfia

kolloidok 99mtc 150-200 MBq máj, lép RES sejtek máj-, lép-, csontvelő 
szcintigráfia

imino-diacetát (HIDA) 99mtc 150-200 MBq máj poligonális 
sejtek

hepatobiliáris 
szcintigráfia

dimerkapto-szukcinilamid (DMSA) 99mtc 150-200 MBq vese tubuláris sejtek veseszcintigráfia

dietilén-triamin-penta-ecetsav 
(DtPA) merkapto-acetil-triglicil 
(MAg3)

99mtc 400 MBq
200 MBq

vese glomerulusok
vese tubuláris sejtek

vese perfúzió és 
kamerarenográfia
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·	korábbi képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (UH, 
Ct, MRI),

·	a beteg által szedett gyógyszerek (pl. ópiátok, 
spazmoliticumok).

3.  Radiofarmakon beadása: i.v. injekcióban, éhgyo-
morra, kolecisztektómia után közvetlenül a vizs-
gálat előtt, epehólyag dinamika vizsgálata ese-
tén 45 perccel a vizsgálat előtt. 

4.  Vizsgálat: fekvő helyzetben, a radiofarmakon 
beadásával egyidejűleg anterior irányból dinami-
kus frame-sorozatot indítunk 45 percen át, 30 
másodperces adatgyűjtésű felvételek, 64x64 
mátrix-al. Számítógép nélkül a radiofarmakon 
beadása után meghatározott időpontokban 
(szokásosan a 10. 15. 30. 45. és 60. percben) stati-
kus felvételeket készíthetünk 500 000 beütésszá-
mig. Előnye, hogy az anatómiai viszonyok tisztá-
zása érdekében különböző irányból (pl. RAO, 
jobb laterális) is készíthetők felvételek. Késői fel-
vételt is készíthetünk (2–3 óra), ha 60 perc után 
nem telődött az epehólyag vagy nem látunk 
aktivitást a belekben. Számítógépes vizsgálatnál 
idő-aktivitás görbék előállítása történik ROI tech-
nikával a májparenchima, a nagy epeutak, az 
epehólyag és a duodenum területéről. leg álta-
lánosabban használt paraméterek a tmax, t1/2 
és az intrahepatikus transzport mean transit time 
értéke. Epehólyag dinamika vizsgálata esetén 
megvárjuk az epehólyag telődést (45 perc), majd 
kontrakciót okozó szer (Sorbitol) adása után 
kiszámítjuk az ejekciós frakciót, amely az időegy-
ségre eső aktivitáscsökkenés (norm. 1%/perc 
felett).
Értékelés, leletezés. le kell írni a máj nagyságát, 

helyzetét és alakját, a radiofarmakon eloszlását a 
korai (1–5 perc) fázisban. A máj aktivitás-felvétel 
maximuma (normálisan a 10. perc körül), a nagy 
epeutak ábrázolódása (normálisan a 15–20. perc-
ben) és a máj aktivitástartalma csökkenésének 
üteme (a 60. percben már nincs látható májaktivi-
tás) alapján nyilatkozunk az intrahepatikus radiofar-
makon transzportról. Májparenchima betegségek-
ben a transzport lelassul. Fontos a radiofarmakon 
megjelenési ideje a bélben. Ha ez lassul és a ductus 
choledochusban izotóp retenció látható, papilláris 
szűkületre utal. Jelzünk minden egyéb kóros elvál-
tozást (pl. térfoglaló folyamat gyanúja a parenchi-
más fázisban, epés reflux, epecsorgás, duktus ciszti-
kusz csonk ábrázolódás, szegmentális epeelfolyási 
akadályozottság, stb.). Körülírt aktivitás fokozódás a 
parenchimás fázisban FNH-ra utalhat. Jelezzük az 
epehólyag telődés meglétét vagy hiányát is. Fontos 

az esetleges előző és az egyéb képalkotó vizsgála-
tok leletével való egybevetés, ill. ha kell, további 
kiegészítő vizsgálatokat javasolunk (14.13. ábra).

Veseszcintigráfia  

Alapelv. A dimerkapto-szukcinát (DMSA) a vese 
tubuláris sejtjeiben dúsul, így a veseparenchima 
ábrázolására alkalmas molekula. A szcintigráfia fő 
célja a húgyúti fertőzések következtében a veseké-
regben kialakuló kóros elváltozások kimutatása. A 
szcintigráfián ábrázolódó léziók nem specifikusak, 
mert hasonló megjelenésű elváltozást találhatunk 
tályog, ciszta, kettős vese, hidronefrózis esetén is: az 
ultrahang és a DMSA szcintigráfia kombinációjával 
jobban differenciálhatunk az említett kórképek 
között. Kifejezett hidronefrózis esetén a radiofarma-
kon a vese üregrendszerében akkumulálódhat, ezzel 
megnehezítve a vesekéreg képeinek értékelését. 

Indikációk 
1.  Fokális veseparenchma-károsodás kimutatása. 
2.  Vesekárosodás kimutatása 6 hónappal a lezajlott 

akut pielonefritist követően. 
3.  Akut pielonefritisz kimutatása. 
4.  Járulékos rendellenességek kimutatása: kettős 

vese, kis vese, patkóvese. 
5.  Ektópiás vese kimutatása. 
6.  Nem működő (néma) vese bizonyítása.
7.  A két vese funkciójának %-os összehasonlítása 

(kvantitatív értékelés).
Módszer
1.  Beteg előkészítése: éhgyomrosságra nincs szük-

ség. Fontos a beteg jól hidrált állapota, a vizsgá-
lat előtt 1 órával 3-5 dl folyadék fogyasztása 
szükséges. Csecsemőknél előzetes i.v. kanül 
beültetése szükséges.

2.  Előzetes adatok:
·	egyéb képalkotó vizsgálatok eredménye (UH, Ct, 

MRI),
·	vesefunkció laboratóriumi értékei.
3.  Radiofarmakon beadása: i.v. injekcióban.
4.  Vizsgálat: 2-3 órával a radiofarmakon beadása 

után 4 irányú statikus felvételt készítünk (anterior, 
posterior, RPO, lPO), 128x128 mátrix-al, legalább 
300 000 beütésszámig. gyermekeknél zoomolt, 
azaz nagyított képeket készítünk. A kiegészítő 
SPECt/Ct felvételnek a morfológiai eltérésekkel 
való egybevetésben van fontos szerepe (360° 
körülfordulással, 64 lépésben, 35s/frame adat-
gyűjtéssel). A rekonstruált transzverzális, szagit-
tális és horizontális szeletek alapján értékeljük. 

1.  Beteg előkészítése: különösebb tennivaló nincs, 
éhgyomrosság nem szükséges. 

2.  Előzetes adatok
·	anamnézis,
·	fizikális vizsgálat (máj-, lépnagyság),
·	egyéb képalkotó eljárások (UH, Ct, MRI),
·	a májműködés laboratóriumi eredményei.
3.  Radiofarmakon beadása: i.v. injekcióban.
4.  Vizsgálat: a radiofarmakon beadása után legko-

rábban 20 perc (májcirrózisban 30 perc) múlva 
statikus felvételeket készítünk 8 irányból (anteri-
or, posterior, RAO, lAO, RPO, lPO, jobb és bal 
laterális) a máj-lép régiójáról 256x256 mátrix-al, 
legalább 500 000 beütésszámig. Az anterior fel-
vételeken a bordaív jelzése szükséges a máj és a 
lép nagyságának a megítéléséhez, illetve az ana-
tómiai határok azonosításához. A statikus felvéte-
len látott térfoglaló folyamat pontosabb lokalizá-
lására, méretének megítélésére vagy ektópiás 
lépszövet kimutatására SPECt felvétel is szüksé-
ges. Előnyös a két-detektoros SPECt készülék 
alkalmazása 360° körülfordulással, 64 lépésben, 
35 s/frame adatgyűjtéssel. SPECt/Ct felvétel ese-
tén elnyelési korrekciót is alkalmazhatunk, ponto-
sabb lokalizációt eredményez és képet kapha-
tunk a morfológiai eltérésekről is. Az adatfeldol-
gozás során transzverzális, szagittális, horizontá-
lis metszeti képeket állítunk elő.
Értékelés, leletezés. Diffúz parenchimás májbe-

tegségekben, portális hypertóniában a normálisnál 
nagyobb aktivitás felvételt látunk a lépben és a 
csontvelőben. A legtöbb térszűkítő folyamat (cisz-
ta, metasztázis, májdaganat, haemangióma) aktivi-
tás-felvétele alacsonyabb, mint a környező normális 
májszöveté, ezért az aktivitás-kiesés pontos okának 
megállapítására a módszer nem alkalmas. A fokális 
noduláris hiperpláziának (FNH) azonban legtöbb-
ször a környező májszövetével azonos az aktivi-
tás-felvétele (sőt a betegek 5%-ánál még annál 
magasabb is). A leletben nyilatkozni kell a máj alak-
járól, nagyságáról, helyzetéről és aktivitás-eloszlásá-
ról. A lép alakját, nagyságát, helyzetét és aktivi-
tás-eloszlását, a lép aktivitás-felvételének a májéhoz 
való viszonyát ugyancsak leírjuk. Májon belüli tér-
foglaló folyamat esetén az elváltozás(ok) száma, 
nagysága, kontúrja, lokalizációja pontosan leírandó. 
SPECt vizsgálat esetén a térfoglaló folyamat ponto-
sabban lokalizálható, SPECt/Ct fúziós felvételellel a 
morfológiai eltérések is megítélhetők. Az egyéb 
képalkotó vizsgálatok leletének ismeretében azok 
és az izotóp vizsgálat eredményeinek összevetését, 
esetleges további kiegészítő radiológiai vagy izotó-

pos vizsgálatok javallatát is tartalmazni kell a lelet-
nek (14.12. ábra).

Hepatobiliáris szcintigráfia  

Alapelv. Az iminodiacetát (IDA) különböző szárma-
zékait a hepatociták a bilirubinhoz hasonlóan kivá-
lasztják, így azok az epeutakba majd a duodenum-
ba, azután a belekbe jutnak. A módszerrel a máj 
epeelválasztó tevékenysége, az epeelfolyás és az 
epe útja non-invaziv módon vizsgálható. Az epe-
hólyag összehúzódásának kimutatására vizsgálat 
közben Sorbitolt itatunk a beteggel. A kapott 
idő-aktivitás görbék alapján a különböző májrészek 
dinamikájának paraméterei (t max, t 1/2), az epe-
hólyag ejekciós frakciója, ürülési sebessége számít-
ható.

Indikációk 
1.  Epeelfolyási akadályozottság különböző formái-

nak kimutatása és differenciálása kolecisztekto-
mizált betegnél, epecsorgás, epesipolyok kimu-
tatása, epés reflux (duodenogasztrikus, gasztroö-
zofageális epés reflux) vizsgálata, epeúti fejlődési 
rendellenességek (Caroli-betegség, koledochusz 
ciszta) vizsgálata.

2.  Fokális noduláris hyperplasia (FNH) vizsgálata 
(speciális protokoll alapján).

3.  Biliodigesztiv anasztomózisok átjárhatóságának 
vizsgálata. 

4.  Újszülöttkori sárgaság differenciáldiagnosztikája. 
5.  Akut kolecisztitisz gyanúja. 
6.  Krónikus kolecisztitiszben az epehólyag-műkö-

dés vizsgálata. 
7.  Epekőzúzás előtt az epehólyag kontraktilitásának 

vizsgálata. 
8.  Epehólyag diszkinézis vizsgálata. 
9.  transzplantált máj vizsgálata (szövődmények: 

rejekció, epecsorgás, obstrukció). 
Módszer

1.  Beteg előkészítése: a vizsgálat 4 órás koplalás 
után, éhgyomorra történik.

2.  Előzetes adatok: 
·	esetleges korábbi gasztrointesztinális műtétek 

időpontja és típusa,
·	a májműködés laboratóriumi paraméterei, a szé-

rum bilirubin szintjétől függ az alkalmazandó 
radiofarmakon típusa (100 umol/l feletti érték 
esetén a nagy hepatotrópiájú 99m tc-DISIDA 
vagy -BRIDA alkalmazandó) és aktivitásmennyi-
sége (sárgaságban célszerű nagyobb aktivitás-
mennyiséget alkalmazni),
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Tumorsejtekben halmozódó 
radiofarmakonokkal végzett 
vizsgálatok 

Pajzsmirigy jódtárolás, szcintigráfia,  
a jó- és rosszindulatú pajzsmirigy 
betegségek terápiája 131-jód izotóppal  

Jódtárolás mérése   
Alapelv. A 131I gamma és béta sugárzó izotóp. A 
radiojód tárolás méréséhez a gamma sugárzását 
használjuk fel, számszerű értéke azt mutatja meg, 
hogy a beteg szervezetébe juttatott jódizotóp hány 
százaléka található meg a pajzsmirigyben a mérés 
időpontjában. A jódizotópokkal végzett tárolási 
vizsgálat tökéletesen szimulálja a jódanyagcserét, a 
jód felvételét, a hormonképzést és a jódtartalmú 
kész hormon kibocsátását. Fokozott a jódfelvétel, 
ha a mirigy jódtartalma alacsony, pl. jódhiányban, 
de a gyors nagymérvű hormonképzés esetében, 
vagyis hipertireózisban is fokozott a jódfelvétel. 
Csökkent mértékű a diagnosztikus jódizotóp felvé-

tele, ha a pajzsmirigy jóddal telített (jódtartalmú 
gyógyszerek, ételek), továbbá a pajzsmirigyszövet 
destrukciója okozta perifériás hipotireózisban, csök-
kent akkor is, ha a jódfelvételt serkentő tSH hiányzik 
vagy biológiailag nem teljes értékű (centrális hipo-
tireózis).
Indikációk 
1.  A pajzsmirigy működési állapotának megítélése.
2.  A benignus és malignus pajzsmirigybetegségek 

radiojód kezelése előtt a szükséges aktivitás 
kiszámítása, a ténylegesen elnyelt dózis megha-
tározása.

3.  Veleszületett hipotireózis differenciáldiagnoszti-
kája.

4.  A pajzsmirigy gyulladásos betegségei (tireoiditis).
Módszer

1.  Beteg előkészítése: a jódtartamú gyógyszerek a 
pajzsmirigy fokozott jódtelítettségét, ezáltal a 
jódfelvétel gátlását okozzák. gyakran alkalmazott 
jódtartalmú gyógyszerek: fertőtlenítőszerek (jód-
tinktúra, Betadin), geriátriai szerek, köptetők, 
gyógyvizek, jódtartalmú multivitaminok. Az igen 
nagy mennyiségű jódot tartalmazó amiodarone 
radiojód felvételt gátló hatása legalább hat hóna-

Értékelés, leletezés. A leletben a vesék nagyságá-
nak, alakjának és helyzetének leírása szükséges. A 
radiofarmakon eloszlását, a két vese aktivitás ará-
nyát, a fokális parenchyma defektusok számát és 
helyét jelezzük. A kvantitatív értékelés során az 
anterior és posterior felvétel alapján a jobb és bal 
vesét külön kijelöljük ROI-technikával, majd kiszá-
mítjuk a beütésszámok mértani közepét, amely 
%-ban megadja a két vese működési arányát 
(együttesen 100%). Ez a paraméter lehetőséget ad 
a műtét előtti és utáni vesefunkció összehasonlítá-
sára, vagy a terápia nyomonkövetésére. Szükséges 
az egyéb képalkotó vizsgálatokkal történő egybe-
vetés, ill. javaslat további vizsgálatokra (14.14. ábra).

Veseperfúzió és kamerarenográfia  

Alapelv. glomeruláris filtráció (DtPA-dietilén-tri-
amin-pentaacetát) vagy tubuláris szekréció (MAg3-
mercaptoacetiltriglicin, EC-etiléndicistein) révén 
kiválasztódó radiofarmakon i.v. adásával a vesefunk-
ció, valamint a radiofarmakon veséből való kiválasz-
tódása vizsgálható, a két vese működésének dina-
mikája kvantitatív adatokkal (t max, t 1/2) külön-kü-
lön értékelhető. A diuretikus vizsgálat (Furosemid) 
dönt a funkcionális és organikus vizeletelfolyási 
problémák között. Az un. clearence vizsgálat i.v. 
adott radiofarmakon plazma eltűnési görbe alapján 
meghatározott glomeruláris filtrációs ráta (gFR) 
érzékeny jelzője a vesefunkciónak. 

Indikációk 
1.  Veseparenchima elváltozásokban, melyekben 

fontos a relatív funkció megítélése. 
2.  Vizeletelfolyási akadályozottság oka (organikus 

vagy funkcionális).
3.  Renovaszkuláris hipertónia gyanúja (ACE gátló-

szerre bekövetkező funkcióromlás).
4.  Vesesérülés. 
5.  Vesetranszplantációt követően a funkció megíté-

lése.
Módszer

1.  Beteg előkészítése: éhgyomrosságra nincs szük-
ség. Fontos a beteg jól hidrált állapota, ami a 
vizsgálat előtt 1 órával 3-5 dl folyadék fogyasztá-
sával érhető el. Csecsemőknél, gyermekeknél 
előzetes i.v. kanül beültetése szükséges, mivel a 

radiofarmakon és a diuretikum beadásánál is 
mozdulatlanul kell maradnia.

2.  Előzetes adatok:
·	hypertonia esetén az előzetes gyógyszeres keze-

lés,
·	egyéb képalkotó vizsgálatok (UH, Ct, MRI),
·	vesefunkció laboratóriumi eredményei.
3.  Radifarmakon beadása: i.v. injekcióban. Ha a 

veseperfúziót is vizsgáljuk, a beadás bólusban 
történik (ld. „first passage” vizsgálatnál). 

4.  Vizsgálat: a dinamikus adatgyűjtés posterior 
irányból (transzplantált vese esetén anterior 
irányból), 128x128 mátrix-al, 25 percen át, 20 s/
frame előválasztással történik, a bólus beadásá-
val egyidejűleg indítjuk. A perfúziós adatgyűjtés-
hez gyors frame felvételek készülnek 1 percen át, 
1 s/ frame idővel. Vizelet-elfolyási zavar fennállá-
sakor a vizsgálat második felében (kb. 13–14. 
perc) diuretikumot (Furosemid) adunk a funkcio-
nális és organikus elfolyási akadályozottság elkü-
lönítésére. Az adatfeldolgozás során idő-aktivitás 
görbét, renogramot készítünk ROI-technikával 
(vesék, szöveti háttér), amelyből kvantitatív ada-
tokat (jobb és bal vese tmax, t1/2, %-os műkö-
dési arány) kapunk. Veziko-ureterális reflux ese-
tén a renográfia után közvetlenül, vizeletürítés 
közben újabb néhány perces dinamikus vizsgála-
tot végzünk.

Értékelés, leletezés. Fontos a vesék helyzetének és 
nagyságának megítélése, a kétoldali perfúzió, vese-
funkció és az üregrendszeri ürülés értékelése – a 
diuretikum adása előtt és után – kvantitatív adatok-
kal (DtPA-nál tmax < 6 perc, t1/2 < 15 perc; EC, 
MAg3-nál tmax < 5 perc, t1/2 < 10 perc). Fontos az 
organikus és funkcionális hugyuti szűkületek elkülö-
nítése. tubuláris szekrécióval kiválasztódó radiofar-
makon esetén a relatív vesefunkciót is értékelhetjük 
a parenchymás fázisban (1-5 perc). Az ACE-gátló 
hatásban végzett vizsgálat során renovaszkuláris 
eredetű hypertónia akkor valószínű, ha a vesefunk-
ció paraméterei romlanak, a görbék elhúzódóvá 
válnak. A clearance vizsgálat módszerei közül a vér-
mintán (a beadott aktivitás pontos értékének isme-
rete, standard készítés, kétszeri vérvétel a vizsgálat 
után) alapuló meghatározás ajánlott. Veziko-
ureterális refluxot jelez, ha a vizeletürítés alatt az 
uréterekben és esetleg a vesékben is ismételt akti-
vitásfokozódást tapasztalunk (14.15. ábra). 

14.8. táblázat. A tumorsejtek speciális tulajdonságain (felszíni receptorok, kóros hormonszintézis, fokozott anyagcsere 
folyamatok, fokozott proliferáció) alapuló vizsgálatok, a különböző típusú daganatok direkt kimutatására (pozitív szcintigráfia) 

Farmakon Izotóp Dózis Dúsító tumor típusa Vizsgálat neve

NaI 131I
(hipertireózis)

0.5 MBq (tárol)
3.7 MBq (dg)
(200-800 MBq)
1000-3700 MBq 

(terápia)

differenciált pajzsmirigy 
cc.

jód-tárolás +
pm szcintigráfia + 

radioterápia

difoszfonátok 99mtc 800 MBq csonttumor és 
metasztázisok

csontszcintigráfia

metoxi-izobutil-izonitril (MIBI)
tetrofosmin
tallium-klorid

99mtc 
201tl

600 MBq
74 MBq

mellékpajzsmirigy, emlő, 
stb.

tumor, metasztázis 
kersesés vizsgálat

meta-jodo-benzil-guanidin 
(MIBg)

123I
131I

40 MBq
185 MBq

neuroblasztóma
feokromocitóma

adrenerg receptor 
szcintigráfia

metil-norcholesterol 131I 40 MBq mellékvesekéreg 
adenóma

hormonszintézis 
vizsgálata

octreotid
depreotid

111In
99mtc

122 MBq
800 MBq

karcinoid, gEP tumorok 
tüdőtumorok

szomatosztatin receptor 
szcintigráfia

humán szérum albumin 
(HSA)-nanokolloid

99mtc 20-60 MBq szentinel (őrszem) 
nyirokcsomó

limfoszcintigráfia

fluoro-dezoxi-glukóz (FDg) 18F 6 MBq/kg (111-555 
MBq)

többféle daganat cukor anyagcsere  
vizsgálat PEt-el

(Varga, Nukleáris Medicina tankönyv, 2002)
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aminósavba, ezáltal a pajzsmirigy hormonjainak 
alkotórészévé válik. A pajzsmirigybe jutatott terápi-
ás dózisú 131-jód izotóp béta sugárzása gátolja a 
pajzsmirigy sejtek oszlását, az elnyelt dózistól füg-
gően a pajzsmirigysejtek elhalását is előidézheti. A 
sugárhatás célpontja a sejtben döntően a DNS, 
amelyben különböző, csak részben helyreállítható 
károsodások keletkeznek. A radiojód kezelés vissza 
nem fordítható hatású, definitív terápia. Egyaránt 
alkalmas a jó és rosszindulatú pajzsmirigybetegsé-
gek gyógyítására.  
Indikációk 
1.  Hyperthyreosis (Basedow kór, göbös struma, 

autonóm adenóma).
2.  Differenciált pajzsmirigyrákok (papilláris, follikulá-

ris karcinóma).
3.  Jódfelvevő metasztázisok. 

A radiojód terápia után a 131I gamma sugárzását 
felhasználva egésztest vizsgálatot és kiegészító 
SPECt vagy SPECt/Ct vizsgálatot végezhetünk a 
jódeloszlás, ill. a jódot dúsító maradék pajzsmirigy-
szövet és a távoli metasztázisok kimutatására.

Módszer
1. Beteg előkészítése: 

·	A jóindulatú pajzsmirigy betegségeknél a keze-
lés előtt az Ft4, Ft3 szintet gátlószerrel lehetőleg 
a normális tartományba kell csökkenteni. A tSH 
maradhat szupprimált. A metimazolt vagy pro-
pyltiouracilt a radiojód kezelés előtt 2–3 nappal 
ki kell hagyni. Szükség esetén a radiojód terápia 
után 2 héttel a gátlószert ismét el lehet kezdeni, 
és addig kell adni, amíg a radiojód hatása be 
nem következik. A jódexpozíciót kerülni kell (ld. 
feljebb). Jódszegény étrend szükséges a kezelés 
előtt 2 hétig. Az rekombináns humán tSH (rhtSH) 
adása göbös strúmák esetében növeli a radiojód 
felvételt. A szívelégtelenséget és a ritmuszavaro-
kat kezelni kell. Fogamzásgátlás szükséges. 

·	Pajzsmirigyrák kezelésekor a pajzsmirigy radio-
jód felvételét a tSH fokozza, azért a radiojód 
kezelés előtt a tSH szintet növelni kell a pajzsmi-
rigyhormon szubsztitúció megfelelő idejű kiha-
gyásával (1) vagy rhtSH adásával (2). 1. 4 héttel a 
kezelés előtt az l-tiroxin kihagyása, 2 hétig napi 
3x20 µg trijódtironin szedése, majd a kezelés 
előtt két héttel a trijódtironin kihagyása szüksé-
ges. 2. Amennyiben a beteg folyamatosan 
l-tiroxin hormonpótláson marad, akkor a keze-
lést megelőző két egymást követő napon 1-1 

ampulla (0,9 mg) rhtSH adandó. A jódexpozíciót 
kerülni kell. A beteg vérképe legyen rendben. 
terhesség kizárandó.

2. Előzetes adatok:
·	Jóindulatú pajzsmirigy betegségek terápiája:

– anamnézis, fizikális vizsgálatok,
– laboratóriumi vizsgálatok: hormonok (tSH, 

Ft4, Ft3), pajzsmirigy antigének elleni antites-
tek, vérkép,

– képalkotó vizsgálatok (pajzsmirigy szcintig-
ram, radiojód-tárolás, UH, mellkas rtg, trachea 
felvétel, Ct, MRI).

·	Rosszindulatú pajzsmirigy betegségek terápiája:
– anamnézis, műtéti leírás, szövettan,
– laboratóriumi vizsgálatok: hormonok (tSH, 

Ft4, Ft3), tireoglobulin, tireoglobulin elleni 
antitest (atg), calcitonin, vérkép, se. kreatinin, 
se Ca, se P,

– képalkotó vizsgálatok (pajzsmirigy szcintig-
ram, 131I egésztest vizsgálat, mellkas UH, Ct, 
esetleg csontszcintigram, 18F-FDg PEt). 

3.  Radiofarmakon beadása: radiojód kapszula 
(meghatározott dózissal) per os beadása. 
Jóindulató pajzsmirigy betegségeknél 550 MBq 
aktivitás alatt ambulanter is beadható, felette 
csak kórházi osztályon alkalmazható. A pajzsmi-
rigyrák-terápia csak kórházban, erre a célra kiala-
kított osztályon, külön engedéllyel végezhető. 

4.  Szükséges vizsgálatok: pajzsmirigyrák esetén a 
radiojód terápia után az 5. napon anterior irányú 
nyaki statikus felvételt, vmint. anterior és poszte-
rior irányú egésztest vizsgálatot végzünk. Ehhez 
az ideális eszköz a SPECt/Ct kamera, mert a két 
különálló modalitással nyert kép fúziója ponto-
sabbá teszi a nyaki maradvány, recidiva vagy 
távoli áttét lokalizálását, a fiziológiás vagy aspeci-
fikus dúsulásoktól való elkülönítését, az esetleges 
izotóp-szennyeződések (kontaminációk) kimuta-
tását.
Értékelés, leletezés. A felvételeket vizuálisan 

értékeljük. tudnunk kell, hogy nem a pajzsmirigy az 
egyetlen szerv, ami képes a jódot felvenni. Más 
szervekben is van jódpumpa (NIS) pl. timusz, emlő, 
nyálmirigyek, nasofarinx, gyomor. A postterápiás 
szcintigramon a máj diffúz felvételt mutathat 
(benne izotóppal jelzett kész pajzsmirigyhormonok 
vannak). látszhat az epehólyag és a belek is. A nyaki 
felvételen jól látható a jódot dúsító maradék pajzs-
mirigy szövet mérete, elhelyezkedése, a jugulum-
hoz és a heghez való viszonya, vmint. a ductus tire-
oglossus aktiválódása (14.17. ábra). 

pig fennáll. A vízoldékony röntgen kontraszt-
anyagok alkalmazása után 2–4 hetet kell várni a 
radiojód tárolással. Jódszegény diéta ajánlott a 
vizsgálat előtt 7–14 napon át. A gátlószereket 
(metimazol, propiltiouracil) 2-4 nappal a vizsgálat 
előtt ki kell hagyni. A pajzsmirigy hormonok sze-
dését a vizsgálat előtt abba kell hagyni, az 
l-tiroxint a tárolás előtt 4 héttel, a trijódtironint a 
tárolás előtt két héttel. Éhgyomorra kell maradni 
a vizsgálathoz. A radiojód kapszula lenyelése 
előtt 4 órával és utána még egy órát nem szabad 
enni, folyadékot fogyasztani szabad. Az étkezés 
akadályozhatja a radiojód felszívódását.

2.  Előzetes adatok:
·	előzetes műtét, sugárterápia,
·	volt-e gátlószeres kezelés, milyen gyógyszer, 

mikor, 
·	volt-e pajzsmirigyhormon kezelés, milyen gyógy-

szer, mikor,
·	jódexpozíció (gyógyszer, gyógyhatású készít-

mény, kontrasztanyag, étel),
·	tSH és pajzsmirigyhormon értékek,
·	korábbi pajzsmirigy szcintigram, korábbi jódtáro-

lás, 
·	korábbi UH-vizsgálat.
3.  Radiofarmakon beadása: radiojód kapszula (eset-

leg folyadék) per os, éhgyomorra. A beadott akti-
vitással pontosan megegyező standardot készí-
tünk, amelyet a mérés idejéig raktározunk. 

4.  Vizsgálat: a pajzsmirigy radiojód felvétele gamma 
kamerával mérhető, 131I esetében nagyenergiájú 
(HEgP) kollimátor alkalmazása szükséges. A 
mérés során első lépés a standard lemérése 
nyakfantomban elhelyezve, majd a levegő háttér 
aktivitást is lemérjük. Következő a pajzsmirigy és 
a testháttér (comb) beütésszám mérése megha-
tározott időpontokban. Pajzsmirigy nettó beütés-
száma = pajzsmirigy cpm – testháttér cpm. A 
standard nettó beütésszáma = standard cpm – 
levegő cpm. A jódkinetika legpontosabb meg-
határozásához több mérési időpont szükséges. 
legjobb a 2, 6, 24, 48 esetleg 72 óra. Egyszerűbb 
a módszer, ha a csak egyetlen időpontban 
mérünk, 7 nappal a teszt aktivitás beadása után. 
Ilyenkor a terápiás dózis kiszámításához egy stan-
dard szorzót (3.5) alkalmazunk.

   tárolás  =

    Pajzsmirigy nettó cpm (pajzsmirigy – testháttér)
=  x 100%

  Standard nettó cpm (standard – levegő)

Értékelés, leletezés

terápiás dózis (MBq) = 

    3.5 x pm gramm x sugárdózis/gramm 
= 

7. napos tárolási %

A leletben nyilatkozni kell, hogy a vizsgálat ered-
ménye normális vagy kóros. túlműködés esetén a 
jódanyagcsere minden lépése fokozott, a felvétel 
maximumát már 2-6 óra között elérheti, értéke a 
beadott aktivitás 80%-a is lehet. Fokozottan vesz fel 
a jód-hiányos normofunkciós struma, de a leadás 
nem gyorsul meg. Meghaladja a normális mértéket 
a jódfelvétel a vegetatív idegrendszer működési 
zavaraiban, a peroxidáz enzim defektusában. 
Magasabb a jódfelvétel a szubakut, a fájdalmatlan 
tireoiditis esetében is. Jód vagy pajzsmirigy gátló-
szer kihagyása utáni „rebound” fázisban – amikor a 
tSH növekedni kezd, lítium karbonát kezelés hatá-
sára, ha a pajzsmirigyet bétaHCg hormon túlterme-
lés stimulálja, valamint Hashimoto thyreoiditisben, 
ha a tSH emelkedett.

Csökkent mértékű a pajzsmirigy jódfelvétele 
alulműködés esetén, a gyulladások kezdeti destruk-
tív szakaszában, tireoidektómia után, radiojód keze-
lés után, külső besugárzás után, centrális hipotireó-
zisban, pajzsmirigyhormon szedése közben, vese-
elégtelenség okozta jódretencióban is (14.16. ábra).

Szcintigráfia  

Alapelv. Pajzsmirigy szcintigráfiát is végezhetünk 
131-jóddal, ehhez ugyancsak annak gamma sugár-
zását használjuk fel. Per os beadás után 24 órával 
készítjük a felvételt, amely technikailag a 99mtc-per-
technetáttal végzett vizsgálattal megegyezik (ld. 
pajzsmirigy szcintigráfia).

Radiojód terápia  

Alapelv. A pajzsmirigy betegségek kezelésére a 131-
jód izotóp béta sugárzását alkalmazzuk, ennek szö-
veti áthatoló képessége 0,8 mm. A kezelés 131I-Na-
jodid kapszula vagy folyadék szájon át történő 
beadásával történik. A felszívódott jódot a pajzsmi-
rigy aktív transzporttal veszi fel a véráramból. A 
jódot a sejtekbe a jódpumpa (Na+/I- symporter) 
juttatja be. A jód a sejten a belül beépül a tirozin 
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ményeit. A normál csontszcintigráfiás kép alapvető 
jellemzője a jobb és baloldal szimmetriája ill. a 
csont struktúrák homogén ábrázolódása. Különös 
figyelmet kell fordítani az aszimmetriára és/vagy 
heterogenitásra. A radiofarmakon felvétel intenzitá-
sának és/vagy az eltérések számának csökkenése 
összehasonlítva a korábbi vizsgálatokkal gyakran 
javulást jelez, amelynek hátterében sikeres terápia 
állhat (pl. sugárkezelés). A tracer felvétel intenzitásá-
nak és/vagy az eltérések számának növekedése 
összehasonlítva a korábbi vizsgálatokkal gyakran 
progressziót jelez, de ritkán a kezelésre adott válasz-
ra is utalhat (ún. „flare-up” jelenség), ilyenkor a pato-
lógiás gócok száma nem növekszik, csak az intenzi-
tásuk. Amikor generalizáltan csökkent lágyszöveti 
aktivitást figyelhetünk meg a vese és a hugyhólyag 
ábrázolódásának hiányával, és a csontrendszer akti-
vitása diffúzan fokozott, akkor elsősorban un. „super 
bone scan” jön szóba (14.18. ábra).

Aspecifikus radiofarmakon-dúsulás 
különböző tumoros szövetekben  

A 99mtc-MIBI és a 99mtc-tetrofosmin a technécium 
kis kation komplexei, amelyek a szívizomzatban és 
a különböző daganatokban halmozódnak. A felvé-
tel a fokozott anyagcserével és a sejt proliferációval 
kapcsolatos. A metoxi-izobutil-izonitril (MIBI) és a 
tetrofosmin a proliferativ szövetek mitokondriumai-
ban dúsul. A tumorok kimutatásában ugyancsak 
alkalmazott 201-tallium-klorid a Na-K pumpával jut 
be a sejtekbe. Ennek alapján mindhárom radiofar-
makon alkalmas egyrészt a miokardium (ld. szív-
izomperfúziós vizsgálat), másrészt az aktívan növek-
vő tumoros szövetek vizsgálatára is. Két gyakori 
alkamazási terület a mellékpajzsmirigy adenómák 
és az emlődaganatok aspecifikus kimutatása.

Mellékpajzsmirigy-szcintigráfia  

Alapelv. A hiperparatireózis jellemzője a mellék-
pajzsmirigy hormon (parathormon) fokozott ter-
melése. A parathormon túltermelése növeli a szé-
rum ionizált kálcium szintjét és csökkenti a foszfor 
szintjét, növeli a vizelettel ürített kálcium mennyisé-
gét. A hiperparatireózis lehet primér és szekunder, 
ez az esetek többségében adenóma. A hiperparati-
reózis gyakran tünetmentes és csak a szérum kalci-
um emelkedett volta irányítja rá a figyelmet. A 
kimutatás szubtrakciós módszerrel történik: a 

99mtc-MIBI a pajzsmirigyben és a mellékpajzsmi-
rigy adenómában is dúsul, a 99mtc-pertechnetát 
azonban csak a pajzsmirigy szövetben (ld. pajzsmi-
rigy szcintigráfia). A két digitális kép kivonása (szubt-
rakció) után jól láthatóvá válik a túlműködő mellék-
pajzsmirigy szövet, amelynek műtét közbeni meg-
találását elősegítheti az intraoperatív gamma-szon-
da használata (ld. szentinel nyirokcsomó vizsgála-
tok). A kimutatás SPECt/Ct készülékkel eredménye-
sebb lehet, különösen a kisméretű vagy ektópiás 
adenómák esetén.

Indikációk 
1.  A túlműködő mellékpajzsmirigyszövet lokalizálá-

sa műtét előtt.
2.  A túlműködő mellékpajzsmirigy lokalizálása per-

zisztáló vagy rekurráló esetekben.
3.  Ektópiás mellékpajzsmirigy adenóma lokalizálá-

sa.
Módszer

1.  Beteg előkészítése: a szubtrakciós módszernél a 
pajzsmirigy kellő izotópfelvételének biztosítása 
érdekében ki kell hagyni a pajzsmirigyhormonok 
szedését legalább 1 hónappal előbb, kerülni kell 
a jódexpozíciót (kontrasztanyagok adását köve-
tően 1 hónapot kell várni, az amiodarone kiha-
gyása után 1 évet). Biztosítani kell, hogy a beteg 
a pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy-szcintigram 
készítésekor azonos pozícióban legyen.

2.  Előzetes adatok:
·	anamnézisben vesekövesség, osteoporosis,
·	fizikális vizsgálat, beleértve a nyak megtapintását 

is,
·	szérum calcium (ionizált) és foszfor,
·	vizelet calcium ürítés, 
·	szérum parathormon koncentráció,
·	pajzsmirigyvizsgálatok,
·	egyéb képalkotó vizsgálat vizsgálatok (UH, Ct, 

MRI),
·	a szedett gyógyszerek ismerete, jódexpozíció 

kizárása.
3.  Radiofarmakon beadása: két különböző időpont-

ban, 99mtc-pertechnetát, majd 201-tl-klorid, 
99mtc-MIBI vagy 99mtc-tetrofosmin i.v. injekció-
ban. (A sorrend lehet fordított is.)

4.  Vizsgálat: először a 99mtc-pertechnetátot adjuk 
be, amely a működő pajzsmirigy szövetben hal-
mozódik (ld. pajzsmirigy-szcintigráfia), az ép mel-
lékpajzsmirigy szövetben nem, majd elvégezzük 
az anterior irányú nyaki statikus vizsgálatot 
500 000 beütésszámig. Második lépésben 
201tl-chloridot vagy 99mtc-MIBI-t vagy 
99mtc-tetrofosmint adunk a betegnek, amelyek 

Csontszcintigráfia  

Alapelv. A vizsgálathoz a 99mtc-mal jelzett foszfát 
analógokat használjuk, mivel jól kötődnek a csont-
hoz (beépülnek a hidroxi-apatit kristályokba) és a 
lágyszövetekből gyors clearence-t mutatnak. 
Segítségükkel a csontrendszer metabolizmusának 
körülírt, vagy diffúz fokozódását vizsgálhatjuk. A 
csontszcintigráfia nagyon érzékeny módszer a 
csontbetegségek kimutatását illetően, amely gyak-
ran a hagyományos radiológiai módszereknél fél 
évvel korábbi diagnózishoz segít és/vagy több lézi-
ót mutat ki. A csontok primér daganatai felnőtt kor-
ban viszonylag ritkák, de a csontmetasztázisok gya-
koriak (mell, prosztata, tüdő, pajzsmirigy stb.). 
legkorszerűbb leképezési mód a teljes test (who-
le-body) csontszcintigráfia (a teljes csontváz képe 
anterior és poszterior nézetben). A kiegészítő SPECt 
vagy SPECt/Ct vizsgálat a csontrendszer egy adott 
régiójának tomográfiás képét mutatja. A SPECt és 
különösen a SPECt/Ct módszernek magasabb a 
diagnosztikus pontossága, mint a planáris vizsgála-
té, használata diagnosztikus bizonytalanság esetén 
indokolt. A többfázisú csontszcintigráfia (perfúziós 
és vér-tartalom vizsgálat) hasznos lehet a csonttu-
morok és gyulladások kimutatásában (ld. perfúziós 
vizsgálatok).

Indikációk 
1.  Primer daganatok (pl. Ewing szarkóma, oszteo-

szarkóma).
2.  Másodlagos daganatok (metasztázisok). 
3.  Oszteomielitis.  
4.  Perthes-kór, avaszkuláris nekrózis.  
5.  Metabolikus rendellenességek (Paget, oszteopo-

rózis).  
6.  Protézislazulás vagy fertőzés.  
7.  Radioterápia előtt az oszteoblasztikus tevékeny-

ség megítélése.  
Módszer

1.  Beteg-előkészítés: éhgyomrosság nem szüksé-
ges. 

2.  Előzetes adatok:
·	a gyanús és/vagy igazolt primér csont-tumorok 

ill. metasztázisok, 
·	az anamnézisben szereplő műtétek, traumák, 

egyéb szervek daganatos betegsége, 
·	osteomyelitisz, arthritisz, metabolikus csontbe-

tegségek, 
·	a korábbi csontszcintigráfiás vagy egyéb szcin-

tigráfiás vizsgálatok eredménye (fontos, hogy 
nem csak szöveges, hanem a képi dokumentáci-
ók összehasonlítása is megtörténjen),

·	egyéb képalkotók (hagyományos röntgenfelvé-
tel, Ct, MRI) eredményével (ha lehetséges, a képi 
dokumentációk elérésével) történő összehason-
lítás,

·	a csont szcintigráfiát befolyásoló terápiák (pl. 
antibiotikum, szteroidok, kemoterápia, sugárke-
zelés, difoszfonátok, vasterápia), 

·	laboreredmények, 
·	a vizeletelvezető traktus abnormalitásai.
3.  Radiofarmakon beadása: i.v. injekcióban. Az injek-

ció beadása után legalább 1 liter folyadék elfo-
gyasztása kötelező a háttér aktivitás csökkenté-
sére. Közvetlenül a vizsgálat előtt a hólyagot ki 
kell üríteni.

4.  Vizsgálat: a leképezés az injekció után 2–3 órával 
történik. teljes test csontszcintigráfiát készíthe-
tünk többszörös átfedő (spot) képekkel vagy 
folyamatos leképezéssel (valódi teljes test vizsgá-
lat) anterior és poszterior irányból. Felnőttekben 
általában az utóbbi módszert részesítik előny-
ben. gyermekgyógyászatban viszont a spot 
képekkel történő vizsgálat az általánosan hasz-
nált metódus. Amikor spot képekkel dolgozunk, 
igen fontos, hogy a felvételeken átfedések legye-
nek, így érve el, hogy minden egyes terület leké-
pezésre kerüljön. A képeket 128x128 matrix-al, 
500 000 impulzusig készítjük. A teljes-test felvé-
teleket rendszerint 256x1024 mátrix-al vesszük 
fel.
Amikor egésztest vizsgálatot végzünk, a valódi 

begyűjtést megelőzően a count rate (rendszerint az 
anterior mellkas felett kiszámítva) meghatározására 
lenne szükség az ideális szkennelési sebesség meg-
választásához, amit úgy kell beállítani, hogy az 
injekció beadását követően 2-3 óra múlva, mind 
anterior, mind poszterior nézetben legalább 1,5 
millió beütést érjünk el. Kiegészítő SPECt felvétele-
ket készíthetünk a pontosabb lokalizáció érdeké-
ben, 360° körülfordulással, 64 lépéssel, 35 s/frame 
begyűjtési idővel. 

Az elváltozás morfológiájának tisztázására kiegé-
szítő SPECt/Ct felvételt is készíthetünk.

Pinhole kollimátort alkalmazunk, ha egy specifi-
kus területről nagy felbontású (high-resolution) kép 
szükséges. gyermekkori Perthes-kór esetén a pin-
hole kollimátorral készített felvétel kötelező. 

Értékelés, leletezés. A vizsgálat nagyon érzékeny a 
csontmetasztázisok vagy tumorok lokalizálásában, 
de a specificitása alacsony. Ezért, az összes elérhető 
információt figyelembe kell venni, különösen a 
beteg anamnézisét, fizikális vizsgálatot, egyéb vizs-
gálati eredményeket ill. a korábbi vizsgálatok ered-
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dolgozás során szükség lehet felső háttérlevo-
násra, az alacsonyabb aktivitású léziók megjele-
nítéséhez. A SPECt/Ct fúziós képalkotással jól 
láthatók a morfológiai eltérések is.
Értékelés, leletezés. A 99mtc-MIBI fiziológiás in 

vivo halmozódása látható a nyálmirigy, pajzsmirigy, 
szívizom, máj, epehólyag, vékony és vastagbél, a 
vesék, húgyhólyag, a plexus korioideusz és a váziz-
mok területén. (Öt perccel a beadás után az injek-
tált 99mtc-MIBI kb. 8%-a marad a keringésben.) A 
gócos felvétel malignitásra gyanús, míg a diffúz és 
mérsékelt dúsulás gyakran jóindulatú betegséggel 
lehet összefüggésben. A mellbimbók is gyakran 
mutatnak fiziológiás izotóp felvételt. Körülírt dúsu-
lás a hónaljárokban axilláris érintettség jelenlétére 
gyanús. A téves negatív eredmények oka a lézió 
kicsi mérete, a beteg nem megfelelő testhelyzete, 
előzetes kemo- vagy radioterápia lehet. A téves 
pozitív eredmények oka lehet műtermék vagy hal-
mozás a jóindulatú folyamatokban (14.20. ábra). 

Adrenerg receptor vizsgálat  

Alapelv. A katecholamint termelő szövetek és daga-
natok adrenerg receptorai a noradrenalin analóg 
meta-jodo-benzil-guanidint (MIBg) specifikusan 
megkötik. A vegyület 131I-dal ill. 123I-dal jelölve 
szcintigráfiásan megjeleníti a katekolaminban dús 
daganatokat (mellékvesevelő) ill. a dús adrenerg 
beidegzéssel rendelkező szerveket (szív). 

Indikációk 
1.  Neuroblasztóma (gyermekkorban a harmadik 

leggyakoribb szolid tumor).
2.  Feokromocitóma (mellékvesevelő daganat, első-

sorban a multiplex, ill. a malignus formákban).
3.  Neuroblasztóma, malignus feookromocitóma, 

carcinoid, medulláris pajzsmirigy carcinóma 
nagydózisú 131I-MIBg radioterápiája előtt a kötő-
dés mértékének megítélésére.

4.  Szívizom-beidegzés vizsgálata elsősorban kam-
rai ritmuszavarok és transzplantált szív esetén.
Módszer

1.  Beteg előkésztése: a pajzsmirigy blokkolása szük-
séges, mivel a radiofarmakonból szabaddá váló 
jód izotópok ott dúsulnak. Felnőttben a beadás 
előtt három napon keresztül napi 3 x 30 csepp 
lugol oldat. (Csecsemőben napi 3 x 1 csepp, 
gyermekkorban az életkorral arányosan több.) Az 
alfa-blokkoló gyógyszerek, labetolol, Ca-anta-
gonisták, triciklikus antidepresszánsok, szimpato-

mimetikumok (pl. efedrin) a vizsgálat előtt elha-
gyandók. 

2. Előzetes adatok:
·	egyéb képalkotó vizsgálatok (UH, Ct, MRI), 
·	biokémiai adatok (cathecholamin, VMA, 5-HtA 

ürítés a vizeletben),
·	előző kezelések (sebészi, kemoterápia, sugárke-

zelés).
3.  Radiofarmakon beadása: lassú i.v. injektálás peri-

fériás vénába (5 perc), fiziológiás sóoldattal hígít-
va. gyors beadás kontraindikált a hipertóniás krí-
zis elkerülése miatt!

4.  Vizsgálat: 123-jód jelzés esetén 4 és 24 órával, 
131-jód jelzés esetén 24 és 48 órával a beadás 
után gésztest felvételek készülnek anterior és 
poszterior irányból, kiegészítő oldal felvételt 
készíteni elsősorban a koponyáról szükséges. 
lehetséges statikus spot felvételek készítése is, a 
koponyáról anterior, posterior és oldalfelvételek, 
a mellkas, a has, a kismedence, az alsó végtagok 
régiójáról anterior és posterior irányú felvételek 
készülnek 256x256 vagy 128x128 mátrix-al, 250 
000 beütésszámmal. Az egésztest felvételnél 5 
cm/perc sebesség ajánlott, vagy 30 perces idő-
tartam. A késői időpontban készített SPECt (360° 
körülfordulással, 64 lépéssel, a korai időpontban 
35s/frame, a késői időpontban 70 s/frame gyűj-
téssel). A SPECt/Ct vizsgálat különösen hasznos 
az elváltozások pontosabb lokalizálásában, a 
morfológiai elváltozások megítélésében. 
Értékelés, leletezés. A leletben le kell írni a kóros 

(csont, csontvelő, koponyabasis, lágyrészek) dúsulá-
sok számát, lokalizációját, intenzitását. A kóros hal-
mozás a korai és késői felvételeken azonos lokalizá-
cióban jelenik meg, a késői felvételen aktivitása 
fokozódhat. Meg kell említeni a fiziológiás aktivi-
tás-felvétel (máj, lép, bélrendszer, nyálmirigyek, szív, 
vese és húgyhólyag) meglétét is. Az esetleges előző 
vizsgálatokkal való összevetés elengedhetetlen (A 
Ct ill., MR vizsgálattal kimutatott elváltozás feokro-
mocitóma-e.) Egyéb lokalizációban látható-e dúsu-
lás. Fontos a remisszió, progresszió, recidíva meg-
ítélése (a folyamat nyomon követése során). 
tervezett 131I-MIBg terápia előtt fontos, hogy van-e 
értékelhető aktivitás-felvétel a kóros, kezelni kívánt 
képlet(ek)ben. gyermekkori neuroblasztómánál 
fontos, hogy az ismert daganat neuroblasztóma-e. 
Neuroblasztóma ismert diagnózisa esetén fontos 
távoli áttétek keresése a csontokban, csontvelőben, 
koponyabázison, hasban, mellkasban. A vizsgálat 
együttes értékelése az egyidejűleg végzett csont-
vizsgálattal igen hasznos. A nagy volumenű nekro-

a működő pajzsmirigyben és a mellékpajzsmi-
rigyben egyaránt halmozódnak, a véráramlás 
mértékétől és a mitochondrium aktivitástól füg-
gően, majd megismételjük a vizsgálatot azonos 
beütésszámmal. Szubtrakciós technika: a pajzs-
mirigy+mellékpajzsmirigy szcintigramból kivon-
juk a pajzsmirigy szcintigramot. A radiofarmakon 
kimosódásának vizsgálatára korai (15 perc) és 
késői (120 perc) felvételt is készítünk. A pajzsmi-
rigyből, ill. a mellékpajzsmirigy hiperpláziából a 
kimosódás rendszerint gyorsabb, mint a mellék-
pajzsmirigy adenómából. A késői felvételen (is) 
látható körülírtan magasabb aktivitású terület 
nagy valószínűséggel túlműködő mellékpajzs-
mirigy adenóma. Kiegészítésként SPECt vagy 
SPECt/Ct felvételt is készítünk a nyakról és medi-
asztinumról a kimosódási fázisban, 128 x 128 
matrix-al, 360°, 64 lépéssel, 35 s/frame körülfor-
dulással. A SPECt/Ct fúziós felvétel előnye, hogy 
együtt értékeljük a morfológiai és funkcionális 
elváltozást. 
Értékelés, leletezés. A normális nagyságú és műkö-

désű mellékpajzsmirigy sem a szubsztrakciós, sem 
a kétfázisú szcintigramon nem látszik. A szubtrakci-
ós képeken a pajzsmirigy aktivitás levonódik, a mel-
lékpajzsmirigy adenóma körülírtan dúsít. A kétfázi-
sú vizsgálat során a korai képen fokozott MIBI 
(tl-klorid, tetrofosmin) halmozás látható, a késői 
képen a halmozás még intenzívebbnek tűnik a kör-
nyezethez viszonyított a lassúbb kimosódás miatt. 
Ektópiás adenóma a statikus felvételen esetleg 
nem látható, ha nem az egész nyak és mediasztí-
num került ábrázolásra. Ilyenkor nagy jelentőségű a 
SPECt vagy SPECt/Ct felvétel, ahol a mediasztí-
numban lévő adenóma is felismerhető, utóbbin a 
morfológiai eltérés is látható. Differenciálni kell a 
MIBI-t dúsító pajzsmirigy hideg göbtől (legtöbbször 
malignus tumor, amelynek vizsgálata is hasonló), 
ahol hasonló képet látunk. A differenciálásban fon-
tos szerepet játszik a SPECt/Ct fúziós felvétel, ahol 
a pajzsmirgy hideg göb és a mellékpajzsmirigy ade-
noma morfológiailag elkülöníthető. A gyulladásos 
vagy tumoros szövet is halmozza a tl-kloridot, 
MIBI-t vagy tetrofosmint (14.19. ábra).

Szcintimammográfia  

Alapelv. Az emlőszcintigráfia egy nem invazív diag-
nosztikus módszer, amely általános információt 
nyújt a tumor életképességéről és sejtállományáról. 
többféle radioaktív anyagot is alkalmazhatunk a 

módszer végzéséhez (ld. feljebb). Ezeken kívül a 
99mtc-MDP-t szintén ajánlják a mellrák vizsgálatára, 
az egyébként is elvégzendő csontszcintigráfia 
kiegészítéseként. Az emlőben lévő elváltozás mel-
lett a radiofarmakonok dúsulnak az érintett axilláris 
nyirokcsomókban is.

Indikációk 
1.  Emlőrák kimutatása, ha a mammográfia bizony-

talan.
2.  Kétséges mikrokalcifikáció, vagy parenchimás 

torzulás, műtétetet vagy biopsziát követően.  
3.  Emlő hegszövet, mammográfiás vizsgálattal 

tömött emlőszövet esetén.
4.  Implantátummal rendelkező egyénekben szol-

gálhat kiegészítő eljárásként.
5.  A rák multicentrikus, multifokális vagy bilaterális 

voltának felismerése. 
6.  Kemoterápiás kezelésében a tumor válasz meg-

ítélése és előrejelzése. 
Módszer

1.  Beteg előkészítése: a vizsgálat nem igényel spe-
ciális előkészítést. 

2.  Előzetes adatok: 
·	az emlő és a lokorégionális nyirokcsomók fizikális 

vizsgálata,
·	mammográfia, 
·	emlő UH-vizsgálat, 
·	egyéb előző képalkotó vizsgálatok, 
·	korábbi emlőműtét, 
·	más invazív diagnosztikus eljárás, (ha volt, a 

szcintigráfiát legalább 4–6 héttel el kell halaszta-
ni),

·	sugárkezelés (a szcintigráfiát legalább 2 hónap-
pal el kell halasztani),

·	előzetes kemoterápia.
3.  Radiofarmakon beadása: i.v. injekcióban, az elvál-

tozásra gyanús emlőhöz képest az ellenoldali kar 
vénájába! Ha az elváltozás kétoldali, az injekció 
beadásának ideális helye a lábfej háti vénája 
lenne. (Paravénás injekció az érintett nem pato-
lógiás regionális nyirokcsomók láthatóvá válásá-
hoz vezethet.)

4.  Vizsgálat: 5–10 perccel az injekció után anterior 
és laterális irányú statikus felvételeket, ill. SPECt 
vagy SPECt/Ct felvételeket készítünk mindkét 
oldali emlőről és axilláris régióről 256x256 mat-
rix-al, 500 000 beütésszámig. A képeket a követ-
kező sorrendben kell készíteni: háton fekvő (vagy 
álló helyzetű) laterális a feltételezett léziónak 
megfelelően, háton fekvő (vagy álló helyzetű) 
anterior szcintigráfia. A SPECt felvételt 360°, 64 
lépés, 35s/frame gyűjtéssel végezzük. Az adatfel-
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Módszer
1. Beteg előkészítése: az inaktív szomatosztatin 

analóg gyógyszeres kezelést fel kell függeszteni a 
vizsgálat előtt (amennyiben az nem ellenjavallt). A 
rövid hatástartamú molekulát tartalmazó gyógy-
szer adását elég a vizsgálat előtt egy nappal abba-
hagyni, a hosszú hatású készítményt 3–4 héttel a 
vizsgálat előtt el kell hagyni. A beadandó radioaktív 
készítmény kb. 2%-a májon át ürül, a bélrendszer-
ben halmozódó aspecifikus aktivitás elkerülése 
miatt szájon át enyhe hashajtó adását javasoljuk 
egy nappal a vizsgálat előtt és alatt. Bőséges folya-
dék bevitel szükséges, legyen a beteg kellően hid-
rált állapotban egy nappal vizsgálat előtt és után is.

2. Előzetes adatok:
·	az ismert vagy feltételezett daganatos megbete-

gedés anamnézise (funkcionális tünetek),
·	laboratóriumi eredmények (hormonszintek, 

chromogranin-A, tumormarkerek), 
·	egyéb képalkotók (Ct, MR, UH, Rtg.), 
·	előzményben biopszia, műtét, kemoterápia, 

sugárkezelés,
·	alkalmazott szomatosztatin analóg gyógyszeres 

kezelés (Sandosztatin lAR depo készítmény).
3. Radiofarmakon beadása: i.v. injekcióban. 
4. Vizsgálat: a beadást követően 24 és 48 órával 

anterior és poszterior statikus felvételeket készítünk 
a fej, nyak, mellkas, has, medence régiójáról 256x256 
matrix-al, 30 perc gyűjtési idővel. (Kiegészítő felvé-
teleket is készíthetünk 48, 72, 96 óra múlva zavaró 
bélaktivitást kiküszöbölendő.) Anterior és poszteri-
or irányú egésztest felvételt is készíthetünk, amely-
nek maximális sebessége 3 cm/perc. Kiegészítő 
SPECt vagy SPECt/Ct felvételt készítünk 360° körül-
fordulással, 64 lépéssel, 35 s/frame gyűjtéssel. 

Értékelés, leletezés. le kell írni a kóros aktivitásfel-
vételt egy vagy több lokalizációban, meg kell ítélni 
azok intenzitását. Össze kell hasonlítani a kapott 
képet a többi vizsgálat eredményével. Egyértelmű 
diagnózist szabad adni, amennyiben ez nem áll 
fenn, le kell írni a gyanújeleket. A beteget terápiás 
nyomon követésre vissza kell hívni. A hipofízis vagy 
pajzsmirigy halványan ábrázolódhat. A lépben és 
vesékben magas aktivitás-felvétel látható. A vastag-
bél aktivitása a 24 órás felvételeken a legkifejezet-
tebb, korábbi ill. későbbi felvételekkel kell összevet-
ni. Enyhe per os hashajtást is lehet alkalmazni. Az 
epehólyag is gyakran megjelenik a 24 órás felvéte-
len. A szomatosztatin analóggal kezelt betegek lép 
aktivitása alacsony. Diffúz pulmonális aktivitás-fel-
vételt okozhat a besugárzás, vagy bleomicin keze-
lés. Sebzésekben, sztómákban aktivitásfokozódás 

jelenhet meg. A vizelet vagy széklet kontamináció-
ról sem szabad megfeledkezni. A daganatok hete-
rogenitása, valamint a korábbi szomatosztatin ana-
lóg gyógyszeres kezelés csökkenti az aktivitás-felvé-
tel mértékét a meglévő tumorban. Májáttétek gyak-
ran izodenzek, ezért nem ismerhetők fel. gyakran 
kis elváltozások, vagy infiltratív folyamat van a máj-
ban. (UH és Ct gyakran hemangiomáknak vagy 
FNH-nak írja a carcinoid májáttéteit. Az emlők is 
ábrázolódhatnak. A vélemény megalkotásánál fon-
tos tudni, hogy a vizsgálat a receptor expressziót 
mutatja és nem magát a daganatot (14.23. ábra).

Szentinel nyirokcsomó vizsgálat  

Alapelv. Szentinel nyirokcsomó (SN) hipotézis: a pri-
mer tumor leszakadt daganatsejtjei nem véletlen-
szerűen, hanem meghatározott úton, szabálysze-
rűen érik el nyirokáramlással az első drenáló nyirok-
csomót. Ez – a nyirokrégió kapujában álló, a régio-
nális áttétképződésnek elsőként kitett nódusz – a 
szentinel (őrszem) nyirokcsomó. Bebizonyosodott, 
hogy ha az őrszem nyirokcsomó áttétmentes, akkor 
az adott nyirokrégió többi nyirokcsomója – mint-
egy 97%-os valószínűséggel – szintén áttétmentes. 
Ha a tumorszövetbe, vagy a tumor köré intraparen-
chimálisan radiokolloidot fecskendezünk, a jelző-
anyag ugyanazt az utat járja be, mint a leszakadt  
daganatsejt: a nyirokúton haladva eléri az őrszem 
nyirokcsomót, amelyben elakad, felhalmozódik (a 
makrofág sejtek fagocitálják). Ezáltal a nyirokcsomó 
nukleáris mérőműszerrel leképezhetővé és/vagy 
detektálhatóvá válik. Az így azonosított őrszem nyi-
rokcsomó sebészi eltávolítását (a gamma sugárzást 
érzékenyen érzékelő intraoperatív gammaszonda 
alkalmazásával) követő részletesebb szövettani 
vizsgálatnak köszönhetően – áttétmentessége ese-
tén – az axilláris blokkdisszekció mellőzhető, ennek 
szövődményei elkerülhetők, a beteg életminősége 
a műtét után sokkal jobb lesz.

Indikációk 
1.  Malignus emlőtumor (<4 cm, egygócú, N0 stá-

dium).
2.  Melanóma malignum (1-4 mm vastag, N0 stádi-

um).
3.  Vulva carcinóma, melanóma.
4.  Pénisz carcinóma.

Módszer
1.  Beteg előkészítése: speciális előkészítés nem 

szükséges. A beteget részletesen tájékoztatni 
kell a vizsgálat menetéről. 

tizáló tumorszövet a radiofarmakont nem halmoz-
za, álnegatív eredményhez vezethet. A SPECt/Ct 
fúziós képalkotás a vizsgálat specificitását jelentő-
sen növeli (14.21. ábra).

Mellékvesekéreg-szcintigráfia  

Alapelv. A mellékvesekéreg mineralokortikoidokat, 
glukokorticoidokat és androgén hormonokat ter-
mel. A szintézis kiinduló szubsztrátja a koleszterol. A 
radioaktiv jelölt 131I- metilnorkoleszterol iv. adása 
után egy héttel mindkét normális mellékvesekéreg 
ábrázolódik a szcintigráfiás felvételen. A hiperfunk-
cionáló elváltozás, adenóma vagy hiperplázia 
korábban és intenzívebb aktivitással jelenik meg a 
felvételeken. A malignus mellékvesekéreg karcinó-
ma rendszerint alig, vagy egyáltalán nem vesz fel 
radiokoleszterolt. A glukokortikoid egyoldali foko-
zott termelése az ellenoldal endogén szuppresszió-
jával jár. Egyes daganatok (aldoszteron túltermelés, 
ill. hiperandrogenizmus) nem okozzák az ellenolda-
li mellékvese aktivitás felvételének csökkenését, 
ezért a vizsgálatot per os kortikoszteroid (pl. 
Oradexon, Medrol) szuppresszióban végezzük. 
Ilyenkor a normális kéregállomány nem veszi fel a 
radiofarmakont, a patológiás hormontermelés 
azonban nem szupprimálható. 

Indikációk 
1.  Cushing-szindróma hátterében egyoldali adenó-

ma vagy kétoldali hyperplázia.
2.  Conn-szindróma esetében aldosteronóma vagy 

kétoldali hyperplázia.
3.  Szexhormon-túltermeléssel járó kórképekben a 

funkcionáló képlet lokalizálása.
4.  Műtét utáni reziduális kéregszövet vagy recidíva 

kimutatása.
5.  Incidentalóma differenciáldiagnosztikája. 

Módszer
1.  Beteg előkészítése: a radiofarmakon 131-jóddal 

jelölt, a pajzsmirigyblokkolás megegyezik a 
131I-MIBg-hez szükséges előkészítéssel (ld. adre-
nerg receptor vizsgálat).

2.  Előzetes adatok: 
·	a mellékveséről készült képalkotó vizsgálatok 

(UH, Ct, MR, angio),
·	a hormonális státusz (ACtH). 
3.  Radiofarmakon beadása: i.v. injekcióban.
4.  Vizsgálat: a radiofarmakon beadása után 48 órá-

val és 7 nappal statikus felvételeket készitünk a 
mellékvesék régiójáról anterior és poszterior 

irányból 128x128 matrix-al, 30 perc időelőválasz-
tással. A betegeknél SPECt vagy SPECt/Ct felvé-
tel is készitendő, 360° körülfordulással, 64 lépés-
sel, a korai időpontban 35s/frame, a késői idő-
pontban 70 s/frame gyűjtéssel, amely a ponto-
sabb lokalizációt segíti.
Értékelés, leletezés. A szcintigráfiás felvétel meg-

ítélésében le kell írni, hogy hányadik napon ábrázo-
lódott először egyértelműen a mellékvese, a kétol-
dali mellékvesekéreg egyidőben jelent-e meg vagy 
különbség észlelhető a megjelenési idők között, az 
egyik oldali kóros halmozása mellett az ellenoldal 
ábrázolódott-e. A SPECt/Ct felvételen a mellékvese 
morfológiája jobban megítélhető, kerek elváltozás 
adenomára utal. A korai felvételen a máj és a bél-
rendszer területén fiziológiás halmozás is látható, a 
normális mellékvesék nem halmoznak, csak az egy-
oldali adenóma vagy a kétoldali hiperplázia. A késői 
felvételen a normális mellékvesék is dúsítanak, a 
jelentős aszimmetria kóros elváltozásra utal (14.22. 
ábra).

Szomatosztatin receptor szcintigráfia  

Alapelv. A szomatosztatin kis, ciklikus neuropeptid, 
az idegsejtekben és az endokrin sejtekben egy-
aránt jelen van, nagy sűrűséggel fordul elő az agy-
ban, perifériás neuronokban, a hasnyálmirigy 
endokrin sejtjeiben és a gyomor bél traktusban. A 
111In-pentetreotid specifikusan kötődik a szoma-
tosztatin receptorokhoz, legnagyobb affinitással a 
2-es receptor altípushoz. A depreotid molekula 
99mtc-al is jelölhető, ez a radiofarmakon a 2-es, 
3-as, 5-ös altípusú receptorokhoz kötődik. A neuro-
endokrin sejtekben van jelen a legtöbb szomato-
szatin receptor, de előfordulhat egyéb eredetű sejt-
csoportokban, így ezek is ábrázolódhatnak a szcin-
tigráfiás felvételeken. 

Indikációk
1.  Neuroendokrin tumorok.
2.  A szimpatoadrenális rendszer daganatai (feokro-

mocitóma, neuroblasztóma, ganglioneuróma, 
paraganglióma). 

3. gasztroenteropankreatikus tumorok (gEP), (carci-
noid, gasztrinóma, inzulinóma, glucagonóma, 
vipóma stb.). 

4. Medulláris pajzsmirigy carcinóma. 
5. Kis sejtes tüdőrák. 
6. Asztrocitóma, meningeóma.  
7. Oftalmopátia pajzsmirigy betegségben. 
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képes a tumor jelenlétét kimutatni, már akkor is, 
amikor a hagyományos morfológiai képalkotó vizs-
gálatok (röntgen, Ct, MRI és ultrahang) még nem 
detektálnak nyilvánvaló eltérést. A 18F-FDg tumor-
ba történő felvétele a tumor növekedésével és élet-
képességével függ össze. Ezért a PEt vizsgálat 
segítségével az anyagcsere mennyiségi elemzése 
hasznos információkat nyújthat a daganat jellegze-
tességeiről, a beteg prognózisáról, monitorozni 
lehet a rákellenes kezelésre adott választ.  

Indikációk 
1.  A rosszindulatú folyamat diagnózisa.
2.  A betegség kiterjedésének megállapítása (stádi-

umbeosztás, újra-beosztás).
3.  A beteg vizsgálata, amikor a kiújulásnak bioké-

miai bizonyítékai már vannak (a tumormarker 
szint növekedése), de a betegségnek klinikai jele, 
illetve morfológiai képalkotó vizsgálatokkal bizo-
nyítéka még nincs.

4.  A rekurrens vagy reziduális malignus betegség 
kimutatása.

5.  Olyan áttéttel bíró beteg vizsgálata, akiben az 
elsődleges daganat helye nem ismert.

6.  Biopszia megtervezéséhez a daganat legagresz-
szívabb részének megítélése.

7.  A kemoterápiára vagy sugárkezelésre adott 
tumorválasz értékelése. 

8.  A radioterápia megtervezése mind terápiás, 
mind palliatív céllal.

Módszer
1.  Beteg előkészítése: a betegek a vizsgálat előtti 6 

órával éhgyomorra maradnak, és ezen idő alatt 
kizárólag szénhidrátmentes folyadékot fogyasz-
tanak a vízbevitel biztosítására, és a diurézis elő-
segítésére. A betegek pihentetése fontos! Az 
18F-FDg beadása előtt a váróteremben a beteg-
nek pihennie kell, az izomaktivitás következté-
ben a 18F-FDg izomba történő fiziológiás felvé-
telének minimalizálására. Néhány szerző benzo-
diazepinek adását is javasolja az izomellazulás 
elősegítésére. A fej-nyak rákok vizsgálatakor a 
betegnek kerülnie kell a beszélgetést, vagy 
rágást közvetlenül az 18F-FDg beadása előtt és 
azt követően. Az agytumorok vizsgálatakor a 
betegnek egy nyugodt és elsötétített szobában 
kell várakoznia az 18F-FDg adása előtt (és azt 
követően). Fontos, hogy a magas vércukorszint 
kompetitív gátlás révén rontja a tumor 18F-FDg 
felvételét. A cukorbetegség nem zárja ki egyér-
telműen a malignóma PEt képalkotását, azon-

ban a vizsgálat nem ajánlott, ha a vércukor szint 
meghaladja a 8 mmol/l értéket.

2. Előzetes adatok: 
·	Ct, MRI és más korábban végzett képalkotó vizs-

gálatok, 
·	diabéteszes anamnézis,
·	a beteg súlya és testmagassága a beadandó akti-

vitás kiszámításához, 
·	korábbi műtét, vagy egyéb invazív diagnosztikus 

eljárások (legalább 4 hét várakozás),
·	sugárkezelés (legalább 3 hónap várakozás, a 

csontvelői és a gI toxicitás módosíthatja az 18F-
FDg biológiai eloszlását, valamint a daganat izo-
tóp felvételét),

·	gyulladásos állapot jelenléte (fertőzés, tályogok, 
tBC stb.),

·	kifejezett szövet-proliferációval járó jóindulatú 
folyamat jelenléte (pl. fibrózus diszplázia, szarkoi-
dózis stb.).

3.  Radiofarmakon beadása: a 18F-FDg injektált akti-
vitása felnőttek számára 6 MBq/kg legyen, 
gyermekek esetében a beadandó aktivitás 4–7 
MBq/kg között változik. Az 18F-FDg vénásan 
adható, szárnyastű használatával a korrekt vénás 
beadás biztosítható.

4.  Vizsgálat: először teljes test tomográfiás felvételt 
készítünk. Mivel a PEt szkennerek axiális látóme-
zeje 10–20 cm-re korlátozódik, az egész test vizs-
gálat egy lineáris tomográfiás felvétel-sorozat, 
amelyhez egymást követő statikus felvételek 
szükségesek, és ez a betegágynak egy állványza-
ton történő mozgatásával érhető el. A statikus 
kép-sorozat minden egyes lépés hossza kisebb, 
mint a látómező. Az egész test szken helyes 
meghatározása: képalkotó vizsgálat a fejtetőtől a 
combtőig, a koponyát mindig bele kell számítani. 
Az egész test vizsgálatokat elnyelés korrekció 
nélkül végzik, mivel a teljes leképzési idő egyéb-
ként igen hosszú lenne. Az egész test szken lehe-
tővé teszi a betegség kiterjedésének jó megítélé-
sét mindenütt a test legfontosabb régióiban 
(agy, mellkas, has, medence, karok, lábak). Axiális 
emissziós szkenek: egy átlagos betegben 15 
cm-es látómezővel végzett PEt esetén az alkal-
mazások száma 6 vagy 7. A standard vizsgálati 
idő 2D-alkalmazás esetén 5 és 15 perc, és 
3D-alkalmazáskor 2-8 perc között változik, és az 
injektált aktivitástól függ. A PEt-Ct rendszerben 
az elnyelés korrekciót a PEt szken által vizsgált 
azonos testtájon a Ct berendezés végzi (transz-
missziós sugárzás segítségével). A PEt felvételek 
vizuálisan elemezhetők, a vizsgált régiókban az 

2.  Előzetes adatok:
·	3 hónapnál nem régebbi mammográfia és UH 

(tumor mérete, elhelyezkedése a bőrfelszínhez 
képest),

·	aspirációs cytológia/core biopsia, időpontja,
·	a beküldő klinikus tapintási lelete,
·	a kórelőzményben esetleges sebészi vagy kemo-

terápia,
·	a műtét tervezett időpontja (aznap/következő 

nap),
·	patent-kék festék preoperatív befecskendezésé-

nek tervezett helye (peritumorálisan, a tumor 
felett intradermálisan).

3.  Radiofarmakon beadása: a 100–600 nm részecs-
keméretű 99m tc-humán szérum albumin (Senti-
Scint) a célra legalkalmasabb. A beadandó aktivi-
tás megválasztása függ az injekció és a műtét 
között eltelt időtől (4–6 óra: 10–20 MBq, 20–24 
óra: 40–60 MBq) és emlőtumor esetén a radio-
kolloid beadás helyétől (intradermálisan kisebb 
dózis, peritumorálisan nagyobb dózis). Az injek-
ció optimális időpontja 20-24 órával a műtét 
előtt. Az injekció helye lehet peritumorális (leg-
alább 4 adagban – 4x0,2 ml, max. 2 mm-re a 
tumortól, az injektálás UH vezérléssel történjen. 
Intradermális injekció a tumor felett egy adag-
ban (0,2 ml), egyszerűbben kivitelezhető, de 
kevésbé szenzitív. Melanoma malignum és geni-
tális karcinómák vizsgálatakor a bőrön lévő elvál-
tozásokat a radiofarmakonnal kb. 5 mm távolság-
ban intrakután körbeinfiltráljuk (4x0,2 ml).

4.  Vizsgálat: emlőtumor vizsgálatakor mind az 
injekció helye, mind a leképezni kívánt nyirokré-
gió egésze látótérbe kerüljön. A melanómás 
elváltozás az adott nyirokrégiótól messzebb is 
elhelyezkedhet, így nem mindig kerül látótérbe. 
Az axilláris régióról anterior felvételt készítünk 
hanyattfekvő vagy álló helyzetben, felemelt 
karokkal, a kóros oldali mellkas fél kerüljön látó-
térbe. A jugulumot, az axilláris régió középső 
pontját markerrel bejelöljük. Oldalirányú felvétel 
mindig szükséges, az anterior irányból a beadás 
helyével egybevetülő nyirokcsomó laterális 
irányból jól elkülöníthető. Az ingvinális nyirokré-
gió leképezésekor csak anterior felvételt készí-
tünk, az oldalfelvétel a sugárzást elnyelő vastag 
szövetek (medencecsont, csípő lágyrészek) miatt 
nem értékelhető. 1 órával az injekció beadása 
után, felvételi irányonként 3-500.000 impulzus 
előválasztással, 256x256 mátrix-al felvételeket 
készítünk. Ha a szentinel nyirokcsomó ábrázoló-
dik, aktív marker segítségével a bőrön megjelöl-

jük a sebésznek. Ha a szentinel nyirokcsomó 
nem ábrázolódik, szükséges az injekció helyével 
történő esetleges összevetülés tisztázása, ill. 3 
órás felvételek készítése. A bőrön lévő elváltozá-
sok esetén korai felvételt is készítünk közvetlenül 
a beadás után, az afferens nyirokér így ábrázolha-
tó. Az adatfeldolgozás során a beadás helyének 
magas aktivitását felső háttérlevonással csök-
kentjük, így a szentinel nyirokcsomó várhatóan 
alacsony aktivitása is jól láthatóvá válik. 

Értékelés, leletezés. Megállapítjuk és leírjuk, hogy 
ábrázolódik-e aktív nyirokcsomó, milyen aktivitás-
sal, milyen időpontban, hány darab és melyik nyi-
rokrégióban. A szentinel nyirokcsomó lehet az 
egyetlenként, vagy elsőként, esetleg a legna-
gyobb beütésszámmal ábrázolódó, afferens nyi-
rokér ábrázolódást is mutató nyirokcsomó. Ha 
csak egy nyirokcsomó ábrázolódik, ez önmagában 
elegendő a szentinel nyirokcsomó azonosításához 
(14.24. ábra).

Tumorok FDG-vizsgálata pozitron 
emissziós tomográffal  

Alapelv. A PEt egy nem-invazív diagnosztikus esz-
köz, amely tomográfiás képeket, és kvantitatív para-
métereket ad a szövetek perfúzióját, a sejtek életké-
pességét, proliferációját, és/vagy a szövetek anyag-
csere aktivitását illetően.  Ezen képek készítéséhez 
különböző biológiai tulajdonságokkal rendelkező 
anyagokat (cukrok, aminósavak, anyagcsere prekur-
zorok, hormonok) használ fel, amelyek pozitront 
emittáló radioaktív izotópokkal (PEt radioaktív izo-
tópok) vannak jelezve. A 18F-FDg egy cukor analóg, 
amelynek az élő sejtekbe történő bejutása már a 
normális glukóz felvételi és lebomlási folyamat első 
szakaszában megtörténik. A rákdiagnosztikában 
nyomjelzőként történő felhasználásának alapját a 
daganatsejtek fokozott glukolitikus aktivitása képe-
zi. Az 18F-FDg e nagy glukolitikus aktivitás miatt jut 
be a daganatos sejtekbe, és a vesén keresztül ürül ki 
a testből, amely nem képes e nyomjelzőt reabszor-
beálni. Az 18F-FDg beadása és a felvétel készítése 
közötti 50-60 perces várakozási idő rendszerint ele-
gendő a nyomjelző jó tumor/háttér arányának 
eléréséhez. A daganatos átalakulással kapcsolatos 
sejteltérések olyan funkcionális károsodással járnak, 
amelyek már a strukturális eltérések megjelenése 
előtt megfigyelhetőek. Ily módon, az 18F-FDg PEt 
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18F-FDg felvételen észlelhető helyi eltérések 
megtekintésével. Ahol lehetséges, a PEt kiérté-
kelést egybe kell vetni morfológiai vizsgálatok-
kal, az elváltozás jobb lokalizációja érdekében, 
ebben segít a PEtC/Ct hibrid jészülék. A legszé-
lesebb körben használt szemikvantitatív index 
PEt vizsgálat esetén a standardizált felvételi érték 
(SUV). Ezt az elnyelés-korrigált képen látható 
tumor fölé helyezett kis ROI 18F-FDg felvétele 
(MBq/ml) és a beteg testsúlya (kg), vagy testfel-
színe (m2) alapján beadott aktivitás hányadosa-
ként számítják ki. Egy kalibrációs faktor szüksé-
ges a felvételről mért értéknek MBq/ml értékké 
való alakításához. Az SUV értékeket a lézió legfor-
róbb részén kell számítani, mert a rákos szövet 
18F-FDg felvétele igen heterogén. Figyelembe 
kell venni, hogy az 18F-FDg nem dúsul a zsírszö-
vetben, így a súlyt a karcsúsított testtömeggel 
kell helyettesíteni. A beteg vércukor szintje is 
módosíthatja ezen értéket, mivel magas vércu-
korszintek esetén a ténylegesnél alacsonyabb 
SUV értékekkel kel számolnunk. A SUV kiszámítá-
sához a beteg valamennyi hozzáférhető, jellem-
ző adata szükséges (testsúly, magasság, vércukor 
szint), valamint a beadott radiofarmakon adatai is 
(a beadott 18-FDg aktivitása, az elkészítés idő-
pontja, és a beadás időpontja).
Értékelés, leletezés. A korrekt értékeléshez ismerni 

kell a 18F-FDg fiziológiás eloszlását: az agyban, szív-
ben, vesékben és a húgy-utakban halmozódik 
(kiválasztódik a vesékben a vizeletbe). Az agykéreg 
18F-FDg felvétele azért olyan nagy, mert az agy 
szubsztrátként glukózt használ. A szívizomba törté-
nő glukóz felvétel nagymértékben függ az étrendi 
állapottól, éhező állapotban a szívizom 18F-FDg fel-
vétele szünetelhet. Bizonyos mértékű dúsulás az 
izomrendszerben is van, ezt fizikai terhelés fokozza. 
A gyomor-bél rendszerben történő felvétel bete-
genként változik. A leletben le kell írni a szkennelési 
protokollt, a képrekonstrukciós eljárást, a leképezett 
területet, beteg előkészítését, vércukor szintjét és az 
előzetes kezelést (hidrálás, furosemid stb.). le kell 
írni a lézió(k) anatómiai lokalizációját, a halmozás 
intenzitását, a szemikvantitatív (vagy kvantitatív) 
értékeket. A leleteket össze kell vetni előző informá-
ciókkal, vagy más klinikai vagy eszközös vizsgálattal 
kapott eredményekkel. A malignus/benignus be-
tegség világos diagnózisát kell megadni, amennyi-
ben lehetséges, és differenciál diagnózissal is ki kell 
egészíteni. Észrevételeket kell tenni a PEt vizsgálat 
pontosságát korlátozó fontos tényezőket illetően, 
ha vannak ilyenek (szkenner feloldóképessége, 

daganat mérete, fals pozitivitás, stb.). Meg alapozott 
vélemény esetén javaslatot kell tenni további diag-
nosztikus vizsgálatokra, vagy megfelelő követésre 
(14.25., 14.26. ábra).

Összefoglalás  

A nukleáris medicina vizsgálómódszerei a szervek 
működésén alapulnak, a funkcionális eltéréseket 
mutatják. Az gamma-sugárzó izotóppal jelzett 
molekulák segítségével a molekuláris folyamatok is 
képpé alakíthatók, ezzel a különböző betegségek 
diagnózisa jelentősen pontosítható. A béta-sugárzó 
izotópokkal jelzett molekulák hasonló elvek alapján 
az egyes betegségekben specifikus radioterápia 
végzésére is alkalmazhatók. A hibrid készülékek 
(SPECt/Ct, PEt/Ct) által kivitelezhető fúziós képal-
kotás újabb komoly lépést jelentett a nukleáris 
medicina módszerek specificitásának javításában. A 
radiofarmakológia és a képalkotó műszerek folya-
matos fejlődése napjainkban is zajlik, a nukleáris 
medicina lehetőségei szinte korlátlanok. 
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14.1. ábra. 
A radioizotópos leképezés lépései

14.2. ábra. 
(a) Vonalforrás képe; 
(b) Félértékszélesség definíciója

14.3. ábra. 
Simító szűrő súlytényezői

1 2 1

2 4 2

1 2 1

 

14.4. ábra. 
Normális tüdőszcintigram (a)
többgócú pulmonális embólia (b)

 A

B
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14.6. ábra. 
Nagykiterjedésű infero-laterális tranziens iszkémia (a) (SPECt 
felvétel)
Normális terheléses és nyugalmi bal kamra perfúzió (b) 
(SPECt felvétel)

 

A

B

 
14.7. ábra. 
Negatív agyperfúziós vizsgálat (a) (SPECt felvétel)
Okcipitális perfúziós defektus (b) (SPECt/Ct felvétel)

 

A

B

 

14.5. ábra. 
Pulmonális embólia – megtartott inhaláció (a) a perfúziós 
defektusok (b) területén („mismatch”)

 

A

B

 
14.8. ábra. 
Szív „first passage” vizsgálat  (a)
3-fázisú csontszcintigráfia (b)

 

A

B
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14.9. ábra. 
Normális bal kamra funkció ejekciós frakció: 64,1%, normális (a)
Bal kamrai csúcsi paradox pulzáció ejekciós frakció: 25,1%, 
beszűkült (b)

 

A

B

 

14.11. ábra. 
Pajzsmirigy hideg göb (a)
Pajzsmirigy forró göb (b)

 

A

B

 
14.10. ábra. 
Kolloidális májszcintigráfia (felső metszetsorok) és máj vér-
tartalom (alsó metszetsorok) SPECt vizsgálat összehasonlí-
tása hemangióma esetén

 
14.12. ábra. 
Fokális parenchyma defektus a jobb lebeny felső szélén
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14.13. ábra. 
Normális hepatobiliáris dinamika (a)
Vater papilla szűkület (b)

 

A

B

 
14.14. ábra. 
Normális veseszcintigram (a) 
Bal oldali roncsvese (b)

 

A

B

 
14.15. ábra. 
Normális veseperfúzió (felső sor), normális renográfia (kö-
zépső és alsó sor) (a)
Jobb oldali organikus, bal oldali funkcionális pielo-ureterális 
szűkület (a hólyag mellett a katéterben a vizelet aktivitása 
látható) (b)

 

A

B

14.16. ábra. 
Jódtárolási görbék
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14.17. ábra. 
Maradék pajzsmirigy nagydózisú radiojód terápia után 
(SPECt/Ct felvétel) (a)
Jódfelvevő metasztázis a bal medencefélben (SPECt/Ct 
fel vétel) (b)

 

A

B

 
14.18. ábra. 
Negatív csontszcintigram (a) 
többgócú patológiás dúsulás (b)

 

A

B

 
14.19. ábra. 
Jobb oldali mpm adenóma (késői szubtrakciós felvétel) (a) 
Jobb oldali mpm adenóma (SPECt/Ct felvétel) (b)

 

A

B

 
14.20. ábra. 
MIBI dúsulás az emlődaganatban (SPECt/Ct felvétel) (a)
MIBI dúsulás a nyirokcsomókban (SPECt/Ct felvétel) (b)

 

A

B

 
14.21. ábra. 
Jobb oldali feokromocitóma - statikus felvételek (a)
Jobb oldali feokromocitóma - SPECt/Ct felvétel (b)

 

A

B
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14.22. ábra. 
Jobb oldali mellékvesekéreg adenóma - statikus felvételek (a) 
Jobb oldali mellékvesekéreg adenóma - SPECt/Ct felvétel (b)

 

A

B

 
14.23. ábra. 
Carcinoid metasztázisai (statikus felvételek) (a) 
Carcinoid májmetasztázisai (SPECt/Ct felvétel) (b) 

 

A

B

 
14.24. ábra. 
Emlőtumor szentinel nyirokcsomója az axilláris régióban
(felső sor: 1, 3, 24 órás anterior felvételek, alsó sor: 1, 3, 24 
órás laterális felvételek)

 14.25. ábra. 
Májdaganat fokozott glukózfelvétele (a: Ct, b: PEt/Ct, c: PEt felvétel, Pozitron Diagnosztika Kft. képei) 

 

A B

 

C
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Bevezetés 
A daganatos megbetegedések napjainkra mind 
hazánkban, mind világviszonylatban komoly nép-
egészségügyi problémává váltak. Magyarországon 
a szív-érrendszeri betegségek okozta halálozás 
után, a daganatos megbetegedések mortalitása a 
lakosság halálozási sorrendjének második helyen 
áll. Hazánkban évente nagyságrendileg 60 ezer új 
rákos beteg kerül felfedezésre, és közel 30 ezer 
halálesettel kell számolni. A modern daganatterá-
pia multidiszciplináris teammunkán alapuló folya-
mat. A rosszindulatú betegségek komplex kezelésé-
ben a sebészeti, szisztémás (kemoterápia, hormon-
terápia, immunterápia) kezelések mellett a sugárte-
rápia játszik fontos szerepet. A sugárterápiát a daga-
natos betegség természetének, biológiai viselkedé-
sének, stádiumának megfelelően, a többi kezelési 
modalitással kombinálva (kemo-radioterápia, 
immun-hormon terápiával párhuzamosan), esetle-
gesen önállóan alkalmazzuk (műtétet megelőzően, 
azt követően, esetleg azt helyettesítve).

Az elmúlt 110 évre visszatekintve a daganatos 
betegségek gyógyításában a sugárterápia egyre 
fontosabb szerepet tölt be. A radioterápiás eljárások 
nagy eszközigényű, speciális beavatkozások, ame-
lyek technikai, technológiai háttere folyamatosan 
fejlődik, bővül, a modern eszközök, eljárások roha-
mos gyorsasággal válnak a mindennapi rutin részé-
vé. A technológia fejlődése mellett napjainkban a 
sugárterápiás beavatkozások során a konvencioná-
lis 2D-3D alapú besugárzási eljárások mellett az 
IMRT (intensity modulated radiotherapy – intenzitás 
modulált sugárkezelés), valamint az IGRT (image 
guided radiotherapy – képvezérlet sugárterápiás 
beavatkozások) alapú kezelések is elterjedtek.

A keresztmetszeti képalkotó eljárások a diagnó-
zis felállításától kezdve, a tervezési folyamatokon át 
a kezelések minőségének, eredményeinek ellenőr-
zéséig szerves részét képezik a modern sugárterá-
piás kezelési folyamatoknak.

Ebben a fejezetben megpróbálunk egy rövid 
áttekintést adni a képalkotó eszközök szerepéről, 
jelentőségéről a napjainkban alkalmazott modern 

3D alapú sugárterápiás beavatkozások tervezésé-
ben, végrehajtásában.

Diagnózis felállítása, staging 
vizsgálatok 
A modern daganatterápia során a pontos diagnó-
zis, a betegség stádiumának felállítása rendkívül 
fontos tényező. Természetesen a klinikai diagnózis 
felállítása nem nélkülözheti a szakma szabályainak 
megfelelő anamnézisfelvételt, a fizikális vizsgálatot, 
labor- és képalkotódiagnosztikai vizsgálatokat, esz-
közös beavatkozásokat, hisztológiai és cytológiai 
mintavételi eljárásokat.

Napjainkban a malignus megbetegedések ese-
tén szigorú szabályok, mindenki által követendő 
algoritmusok határozzák meg a betegségnek meg-
felelő vizsgálatokat. A nemzetközi nomenklatúra 
használata lehetővé teszi, hogy a világ minden 
pontján egységes nyelvet beszéljenek. Az elmúlt 
években az American Joint Comittee on Cancer 
(AJCC) több alkalommal kiadta a daganatok TNM 
rendszer alapú beosztását. A TNM rendszer nem-
zetközi konszenzuson alapuló rendszer, mely klini-
kai, patológiai jellemzők alapján rendszerezi a daga-
natos betegségeket. A kiadványt meghatározott 
időközönként frissítik, aktualizálják a kurrens kutatá-
si, klinikai eredmények ismeretében. 
A TNM rendszer elemei a következők:
T: tumorméret, környezetre terjedés, infiltráció mér-
téke,
N: nyirokcsomó-státusz,
M: távoli áttét jelenléte.

Természetesen minden lokalizáció, minden 
daganattípus rendelkezik az arra jellemző TNM 
besorolással, mely a klinikusok számára egységes 
nomenklatúrát biztosít. 

A képalkotó vizsgálatok a pontos staging során 
elengedhetetlenek a tumoros betegek kivizsgálás-
ban. Ezek a vizsgálatok a napi rutinban a követke-
zők lehetnek:

15. Sugárterápiás tervezés, szimuláció
KováCs áRpáD
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van szerepe). A 21. század egyik legmeghatáro-
zóbb vizsgálati módszere a pET/ pET-CT. Az ana-
tómia információ mellé (sok esetben a vizsgálat-
nál elvégzik a kontrasztanyagos CT vizsgálatot is) 
a cukorhoz kötött izotóp (FDG), vagy a fehérje-
szintézisre utaló metionin felvételei a daganat 
metabolikus jellegzetességeit is mutatják, ezzel 
jelentős többletinformációt biztosítanak. A besu-
gárzás tervezésben a pontos daganat lokalizáció 
mellett a biológiailag aktív területek leírását teszi 
lehetővé, ezzel megteremtve a lehetőséget a 
BTv (biológiai céltérfogat) fogalmának bevezeté-
sére és alkalmazására. A leggyakrabban a tüdő 
tumorok (atelectasia elkülönítése a primer 
tumortól, mediastinalis nyirokcsomó státusz 
valamint a távoli státusz leírása), a fej-nyaki tumo-
rok, agytumorok, nyelőcsődaganat, valamint a 
cervixrák sugárkezelésének tervezésében hasz-
nálják kiterjedten, de az indikáció egyre bővül.

Képalkotó eszközök a külső 
besugárzás tervezésben 

A modern besugárzás tervezés folyamata rendkívül 
dinamikus fejlődésen ment át az elmúlt évtizedek-
ben. Napjainkban a sugárterápiával foglalkozó cent-
rumok a kezelések nagy hányadát CT alapú 3D 
besugárzás tervezéssel végzik. Ebben a fejezetben 
áttekintést adunk a 2D-3D besugárzás tervezés 
folyamatáról, illetve bemutatjuk az ehhez szüksé-
ges képalkotó eszközöket, eljárásokat.

A 2D alapú besugárzás-tervezés 
eszközei, folyamata 

A 2D alapú besugárzás során a besugárzási tervet 2 
dimenziós információ alapján készítjük el. 
Napjainkban ez az eljárás főleg akut, tüneti kezelé-
sek esetén, ún. palliatív esetekben alkalmazzuk. Az 
eljáráshoz használt alapvető képalkotó eszköz a 
terápiás szimulátor (15.1 ábra). 

A sugárterápiás centrumokban alkalmazott szi-
mulátorok lényegében RTG átvilágító berendezé-
sek, melyek fluoroszkópiás vizsgálatokra, valamint 
RTG felvételek készítésére is alkalmasak. A terápiás 
szimulátor a következő feltételeknek kell, hogy 
megfeleljen:

a szimulátor gantry, illetve kollimátor beállításai 
megegyeznek a terápiás LINAC (lineáris gyorsító) 
beállításaival, paramétereivel;

a szimulátorasztal beállításai megfelelnek a 
LINAC kezelőasztal beállításainak (síkfelület, azonos 
indexálás az esetlegesen meglévő fektető rendsze-
rekhez, azonos elmozdulás); 

a szimulátor lézerjelei megegyeznek a LINAC 
lézerjeleivel;

a szimulátorban beállított és rögzített mezőmé-
retek, asztalbeállítások a LINAC vezérlő számítógé-
pébe továbbíthatóak.

A 2D besugárzás tervezés során a szimulátoron 
beállított RTG kép alapján végzik el a mező méreté-
nek, valamint lokalizációjának beállítását. Lehetőség 
van, egy ún. direkt mező beállítására, illetve több, 
izocentrikus mező (egymással szembeállított pl 
0–180 fokos gantry állással) beállítására is.

A 3D alapú besugárzástervezés 
eszközei, folyamata 
Napjainkra a sugárkezelésre kerülő betegek döntő 
többsége CT információn alapuló 3D besugárzás 
tervezés alapján részesül kezelésben. A modern 
terápiás lineáris gyorsítók számítógép vezérlet mul-
tileaf kollimátorokkal (MLC), ideális esetben intenzi-
tás modulációs (IMRT) és képvezérlési opcióval 
(IGRT) ellátott technológiával rendelkeznek. A kép-
alkotó vizsgálatok, eszközök szerepét, jelentőségét 
a modern 3D alapú sugárterápiában röviden így 
fogalmazhatjuk meg:

„If you can’t see it, you can’t hit it, and if you 
can’t hit it, you can’t cure it.” (Ha nem látod a célte-

	RTG (csontfelvételek, mellkasvizsgálat) – kiegé-
szítő vizsgálatok, diagnózis felállításában, beteg-
követésben is használatos. A modern daganat 
terápia nem nélkülözheti ezt a hagyományos 
eljárást, bár a pontos diagnózis felállítására nem 
mindig alkalmas, de mint a későbbiekben láthat-
juk a sugárkezelések előkészítésében, ellenőrzé-
sében (terápiás szimulátor, RTG verifikációs esz-
közös eljárások), valamint a betegek követésében 
nagyon fontos szerepe van. Egyes daganattípu-
soknál (mind például a hererákban szenvedő 
betegek esetében) a követési protokoll kifejezet-
ten a mellkas RTG alkalmazását írja elő a mai 
napig. pozitív csontizotópos leletek esetén cél-
zott RTG vizsgálatokat végzünk az adott terület 
megítélésére (pathológiás csontfolyamat, mely-
nek hátterében csontáttét áll vs. degeneratív 
elváltozások). 

	Mammográfia (emlőtumoros betegek szűrése, 
terápia hatékonyságának felmérése, betegköve-
tés). A szűrési programok, feladatok mellett a 
kemoterápián, műtéten, sugárkezelésen átesett 
betegek emlőstátuszának felmérésére (betegkö-
vetés, illetve terápiás válasz-regresszió megítélé-
sére) alkalmas, és használatos módszer. 

	Csontizotóp (bizonyos betegségtípusok esetén a 
staging része, csontfolyamatok diagnosztizálásá-
ra, terápia hatékonyságának leírására, betegköve-
tésre használatos). számos daganattípus áttét-
képződés szempontjából elsődleges területe a 
csontrendszer. Ennek vizsgálatára tökéletes mód-
szer a csontizotóp vizsgálat, melynek fő hátránya, 
hogy eredménye nem specifikus, ezért pozitív 
esetekben a leírt dúsulások célzott vizsgálatát 
kell elvégezni, a differenciáldiagnosztikai kérdé-
sek feloldására elsősorban az MR, esetlegesen a 
CT vizsgálat alkalmas.

	Ultrahang (nyaki lágyrész, emlő-axilla UH, hasi-kis-
medencei szervek, inguinális lágyszövet)- ugyan-
csak kiegészítő vizsgálat, mind a diagnózis felállí-
tásában, mind a betegségkövetésben használa-
tos. A RTG vizsgálatoknál említettekhez hasonló-
an egyes lokalizációkban az UH kiválthatja a CT 
szerepét (here, korai stádiumú nőgyógyászati 
daganatok). Ugyancsak fontos szerepe van inter-
venciós beavatkozások során a biopsziás eljárá-
sok vezérlésében (UH vezérelt finomtű vagy core 
biopszia). 

	CT (alap vizsgálatnak tekinthető kopo-
nya-nyak-mellkas-has-kismedencei lokalizáció-
ban) diagnózis felállításra, staging vizsgálatokra, 
terápia hatékonyságának felmérésére, valamint 

betegkövetésre is használatos. Alkalmazhatjuk 
CT vezérelt biopsziák elvégzésére is. Napjainkban 
a daganatos betegek stagingjének alapeszköze a 
kontrasztanyagos CT vizsgálat, gyakorlatilag 
minden lokalizációban alkalmazzuk. Mint azt a 
későbbiekben részletesen taglaljuk a 3D alapú 
besugárzás tervezés alapját is adja ez a kereszt-
metszeti képalkotó modalitás. A klasszikus képi 
információn túl a modern alkalmazások (4D-slow 
CT) lehetővé teszik mozgásleírásokat, a Lineáris 
gyorsítókba integrált Cone beam CT-be ren de-
zések pedig nagy pontosságú képvezérlést, képi 
ellenőrzést tesznek lehetővé.

	MRI (koponya, nyaki lágyrész, máj, kismedencei 
térfoglalások, pancoast tumorok, csontfolyama-
tok esetén kívánatos vizsgálati modalitás) az 
említett régiókban diagnózis felállításra, staging 
vizsgálatokra, terápia hatékonyságának felméré-
sére, valamint betegkövetésre is használatos. A 
lágyszöveti leképezése ennek a modalitásnak a 
legjobb, a modern sugárterápia elképzelhetetlen 
az MR által nyújtott információ nélkül, mind a 
külső, mind a brachyterápia tervezésben kiter-
jedten alkalmazzuk. Fej-nyak tumoroknál a pri-
mer daganat kiterjedésének, a nyirokcsomó stá-
tusz leírásának pontosításában segít, kismeden-
cei daganatok esetén (cervix, uterus, rectum, 
ovarium, prostata) a pontos kiterjedés, valamint a 
nyirokcsomóstátusz megítélésben nyújt jelentős 
segítséget (pl. egy tokon túl terjedő prostata 
daganat kezelési stratégiája teljesen más, mint 
egy tokon belüli folyamaté, ennek eldöntésére a 
kismedencei MR vizsgálat a megfelelő modali-
tás). A staging, valamint a terápia tervezése mel-
lett a terápiás hatás felmérésében és a betegkö-
vetésben is jelentős segítséget ad. Fontos meg-
jegyezni, hogy önállóan az MR vizsgálat besu-
gárzás tervezéshez nem használható, de a terve-
ző programok a különböző modalitások (CT-MR-
pET-spECT) fúziójára képesek.

 A hagyományos (T1, T2, kontrasztanyagos MR) 
vizsgálatok mellett napjainkban egyre jobban 
terjednek az anatómiai információt kiegészítő, 
dinamikus-funkcionális MR vizsgálatok (MR 
spektroszkópia, fMRI, dinamikus MRI, MRI-DTI 
stb.). A lehetséges felhasználásokat a későbbiek-
ben tárgyaljuk. 

	PET CT (egyre inkább elterjedt modalitás, a met-
szet képalkotás mellé biológiai információt nyújt, 
ezáltal a diagnózis felállításában, a daganat kiter-
jedésének, regionális-távoli szóródásának tisztá-
zásban, terápia hatékonyságának felmérésében 

15.1. ábra. 
sugárterápiás szimulátor
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Előszimulálás: konvencionális szimulátoron 
illetve CT szimulátoron (lásd képvezérelt eljárások). 
A beteg fektetése, pozicionálása történik az előszi-
mulálás során.

Tervezéses CT-vizsgálat: A tervezéses 
CT-vizsgálat a besugárzás tervezéshez szükséges 
3D információt szolgáltatja. A tervezéshez használt 
CT berendezésnek rendelkeznie kell a szimulátorral 
és a LINAC-al megegyező lézerpozicionáló rend-
szerrel, egyenes asztallappal (speciális asztal, illetve 

betét) valamint a kezelésekhez használt pozicioná-
ló-indexáló rendszerekkel. A speciálisan besugárzás 
tervezéshez készített CT-berendezések apertúrája 
nagyobb, lehetőséget adva a fektető, pozicionáló 
rendszerek korlátozás nélküli használatára. A terve-
zéses CT-vizsgálatok natívan készülnek (bár elvi 
lehetőség megvan a kontrasztos képek alapján tör-
ténő tervezésre is, de inkább a natív-kontrasztos 
sorozatok fúziója javasolt), a tervezéshez szükséges 
protokollok alapján. A képi információ DICoM for-
mátumban kerül a tervezőrendszerre.

Kontúrozás: a kontúrozás során definiálásra 
kerülnek a céltérfogatok, valamint a védendő szer-
vek.

Besugárzástervezés: a kontúrozás során defi-
niált célterületek ellátása mellett a rizikószervek 
védelme a feladat. általában több mezős, izocentri-
kus tervek készülnek, a mezők alakja formálható 
(multileaf kollimátorok segítségével), ékek, szűrők 
alkalmazhatóak. A kész terv alapján digitálisan 
rekonstruált képek készülnek (DRR), melyen a cson-
tos anatómiára vetítve látszanak a besugárzási 
mezők. A mezőbeállítások, valamint az izocenter 
elmozdítási adatai digitális, illetve manuális úton 
kerülnek vissza a szimulátorba. 

Végszimulálás: a végszimulálás során a terve-
zési folyamatban meghatározott izocenterbe moz-
dítják a beteget, a RTG átvilágító képét összevetve a 
DRR-al történik a mezők ellenőrzése. A páciens 
bőrére a lézer jeleknek megfelelő jelölések (tinta, 
tetoválás stb.) kerülnek.

IMRT kezelések tervezése. Az IMRT (intenzitás 
modulált sugárterápia) elve azon alapul, hogy a cél-
területben nem csupán a mezőirányok, mezőfor-
mák, hanem az egyes mezőn belüli sugárintenzitás 
változtatásával is el lehet érni az eltérő dóziselosz-
lást. Nagy előnye az, hogy a rizikószervek nagyobb 
védelmét, a célterület pontosabb lefedését teszi 
lehetővé, ezáltal megteremti a lehetőségét a lead-
ható összdózis emelésének. Az IMRT tervezési folya-
mata eltérő a konvencionális 3D kezelésekétől, 
ezekben az esetekben ún. inverz tervezést (inverse 
planning) alkalmazunk. Az eljárás lényege az, hogy 
ellentétben a hagyományos technikával (ahol a terv 
elkészítését követően értékeljük azt és végezzük el 
az esetleges módosításokat), a kívánt dóziskritériu-
mok megadása alapján a tervezőrendszer azok 
figyelembe vételével készíti a tervet. Ez természete-
sen a hagyományostól 

eltérő fejlett besugárzás tervező rendszereket 
igényel. A beállított, megadott dóziskritériumok 
alapján a szoftver számos lehetőséget, kalkulációt 

rületet, nem találhatod el, ha nem találod el, nem 
tudod kezelni). Ennek az elvnek megfelelően hoz-
ták létre a sugárterápiás képalkotás 3M szabályát, 
melyben definiálják azokat a tényezőket, amelyeket 
használnunk kell a 3D alapú radioterápia során:

Morfológia (morphology): Az ultrahang, pET, CT, 
valamint MR vizsgálatok használata lehetővé teszi a 
tumor kiterjedésének pontos leírását az ún. GTv 
(gross tumor volume) definiálását. A GTv jelenti azt a 
látható tumort, amely az adott 3D képalkotón leír-
ható, vizualizálható. Emellett a klinikum számára 
szükséges a CTv (clinical target volume) definiálása 
is. A CTv jelenti a látható tumor mellett a mikro-
szkópos tumor terjedésnek megfelelő területet. A 
napjainkban használt képalkotók felbontása nem 
teszi lehetővé ennek a mikroszkópos terjedésnek a 
pontos leírását, azonban a jövőben a technika fejlő-
désével (magas felbontású pET-CT, spECT, 3-7 Tesla 
térerejű MRI) lehetővé válhat a CTv pontosabb defi-
niálása. 

Mozgás (movement): A sugárkezelésre kerülő 
betegek döntő többségben frakcionált terápiában 
részesülnek. Több héten át kell kezelni a páciense-
ket, mely során a frakciók közötti (interfrakcionális), 
valamint a kezelések alatti (intrafrakcionális) mozgá-
sokból adódó hibák kiszűrése rendkívüli fontosság-
gal bír. Korábban a kezelési mezők méretének meg-

határozásakor ezeket a hibákat tapasztalati alapon 
beépítették, azonban a mezőméret növekedése a 
mellékhatás ráta emelkedését vonta maga után. A 
probléma megoldására több lehetőség van. 4D CT 
(más néven slow CT), illetve dinamikus MR vizsgála-
tokkal láthatóvá tehető a tumor valós mozgása, ezt 
a pontos információt integrálhatjuk a tervezési 
folyamatba. Ez főleg hasüregi, valamint mellkasi 
besugárzások esetén fontos, ahol jelentős légzés-
szinkron, illetve hasi perisztaltikát követő elmozdu-
lásokra kell számítani. A kezelést közvetlenül meg-
előző eljárások egész sorát használjuk-használhat-
juk, többek között az aktuális tumor helyzet leírásá-
ra, ellenőrzésére: LINAC-hoz installált RTG film, illet-
ve fluoroszkópiás eszközök (Flat panelek, EpID-ek – 
lásd később), “in-room CT” berendezések, Mv-Kv 
energiatartományú “on-board imaging” berende-
zések, a LINAC-ba integrált CT berendezések (Cone-
beam CT, tomoterápia). 

Molekuláris leképezés (molecular profiling): A 
hagyományos képalkotó eljárások mellett napjaink-
ra jól ismert tény az, hogy a tumor nem egy homo-
gén tömeg, melynek minden része azonos tulaj-
donságokkal rendelkezik, hanem rendkívül össze-
tett rendszer. A biológiai viselkedést, szerkezetet 
befolyásolja a hypoxia (rendkívül fontos tényező, 
mivel a hypoxiás területek sugárérzékenysége kicsi), 
az eltérő celluláris aktivitás, az eltérő apoptoticus 
aktivitás, az angiogenezis, a neoangiogenezis, stb. 
A 3D molekuláris képalkotás fejlődésével (pET, pET-
CT, pET-MR, fMRI, MR spektroszkópia) új lehetősé-
gek nyílnak a funkcionális képalkotás integrálására a 
sugárkezelési folyamatokba. Lehetővé válik a BTv-
bpTv (biological target volume –biological plan-
ning target volume) bevezetése, mellyel az eltérő 
sugárérzékenység szerinti subvolumenek létreho-
zására van lehetőség. végső soron lehetővé válik a 
“biological-adaptive radiotherapy”, melynek lénye-
ge az, hogy akár a célterületen belüli inhomogén 
dóziseloszlás létrehozásával (dose painting) elérhet-
jük a maximális tumorpusztító hatást a mellékhatá-
sok minimalizálása mellett.

A folyamatos fejlődés-fejlesztés célja a minél 
hatékonyabb sugárkezelési eljárások elérése, a 
daganatos területek minél nagyobb dózissal törté-
nő ellátása, a normál szövetek maximális védelme 
mellett.

A továbbiakban a modern 3D alapú besugárzás 
kezelési alapelveit ismertetjük.

A konvencionális 3D alapú besugárzástervezés 
lépései a következők:

15.2. ábra. 
Tüdőtumor mozgásvizsgálata MR-el illetve CT-vel

15.3. ábra. 
Fej-nyak tumoros beteg pET-CT fúzió alapú (felső ábra), illet-
ve agytumoros beteg CT-MR fúzió alapú (alsó ábra) kontúrja 
besugárzástervezéshez
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összevethető. Nagy előnye az, hogy ablakolási lehe-
tőséget ad a pontosabb definícióhoz, valamint az 
elmozdítások pontosan lemérhetővé válnak. 
Használatával lehetőség nyílik az ún. „on site” beál-
lításokra (a szükséges elmozdításokat a beállítást 
követően távirányítással azonnal elvégezhetjük). 
Tekintettel arra, hogy a LINAC energiáit használja 
(megavoltos nagyságrend) MV portal imaging-nek 
hívják.

KV imaging 

A modern LINAC-okat felszerelik egy kiegészítő C 
karral. Ezek a Kv-os tartományban dolgozó átvilágí-
tók képesek a beteg körül elforogva sorozatfelvéte-
leket készíteni, és ezáltal pontos 3D információt 
szolgáltatni a verifikációs folyamathoz. Másik lehe-
tőség 3D információ nyerésére az ún. „in room CT” 
használata. Lényege az, hogy a LINAC helységbe 
egy CT berendezés is installálva van, melyen az 
elvégzett kontrollal (CT vizsgálat a kezelési pozíció-
ban) a mezőbeállítások ellenőrzése lehetővé válik.

A „cone beam” CT berendezések a Kv-os on line 
mezőverifikáció új generációját képviselik. A LINAC-
hoz installált berendezés megadott körív mentén 
elforogva készít Kv-os verifikációs vizsgálatot. Ez 
gyors, pontos, nagy felbontású 3D képrekonstrukci-
ót tesz lehetővé. 

Egyre inkább elterjedő terápiás modalitás a 
tomoterápia. Lényege az, hogy egy körben forgó 
gantrybe van építve LINAC és a CT berendezés is, 
mely gyors és nagyon pontos mezőellenőrzést, 
beállítást, on-line verifikációt tesz lehetővé.

ART (adaptív sugárterápia): a mezőellenőrzés 
mellett használatosak a képvezérelt adaptív sugár-
kezelési eljárások is. Ezek során a rendszer nem csu-
pán folyamatosan képes követni a beteg illetve a 
tumor mozgásait, hanem magát a kezelést is ennek 
megfelelően befolyásolja, módosítja. például egy 
tüdő tumor kezelése ART rendszerben lehetővé 
teszi azt, hogy ha a daganat légzésszinkron mozgá-
sa a megengedett határon kívül esik, a sugárzás 
megáll, és csak akkor indul újra, amikor a tumor visz-
szatér a kívánatos pozícióba.

Ezeken a technikákon kívül ismertek még az in 
room UH berendezések, a különböző optikai, léze-
res és video alapú verfikiációs rendszerek. A tech-
nológiák folyamatos fejlődést mutatnak, alkalmazá-
si területük napról-napra bővül.

Képalkotó eszközök a 
közelterápiában 

A közel terápiás beavatkozások (brachyterapia) sze-
repe a nőgyógyászati, a prostata, a fej-nyak, az emlő 
valamint a bőr tumorok kezelésében a legfonto-
sabb. A hagyományos RTG kontrollált beavatkozá-
sok mellett egyre szélesebb körben elterjedtek az 
egyéb képalkotó modalitás által asszisztált-vezérelt, 
ellenőrzött brachyterápiás eljárások. A fő cél az, 

számol át (iterációk), hogy ennek végeredménye-
ként a kívánalmakhoz leginkább közelítő, lehetőleg 
ideális tervet készítse el. Természetesen a modern 
tervezőrendszerekben a folyamat interaktív, a 
küszöbértékek állításával lehet a kíván tervet elérni.

CT szimulálás – virtuális szimuláció. A konvencio-
nális szimulátorok mellett egyre elterjedtebb a CT 
szimulátorok használata. Ezek lehetnek diagnoszti-
kus vizsgálatokhoz használt CT berendezések a 
megfelelő átalakítással (egyenes asztallap, LINAC 
kompatibilis rögzítő-indexáló eszközök, LINAC kom-
patibilis lézerrendszer, komplex fájlcsere, rendszer-
kommunikáció), illetve direkt erre a célra dedikált 
CT szimulátorok. A CT szimulálás során a primer 
betegfektetés és pozicionálás a CT asztalon történik 
meg, és direkt innen kerülnek a képadatok a terve-
ző rendszerre. Konvencionális tervezést követően 
az elmozdítási adatok visszaküldhetőek a CT szimu-
látor pozicionáló rendszerébe és a beállítás is ellen-
őrizhető. Ebben az esetben a beállított mezők ismé-
telt verifikációjára szükség van a LINAC-on.

A virtuális szimulálás lényege az, hogy a végszi-
mulálás lépése lényegében kimarad. A terven meg-
határozott elmozdítások, mezőelrendezések direk-
ten a LINAC vezérlő számítógépébe kerülnek, és az 
eltolásokat, mezőellenőrzést és esetleges korrekci-
ókat már a kezelés keretében végezzük el. 

Képalkotó eszközök a külső 
sugárterápia kivitelezésében 

A legpontosabb besugárzási terv sem használható 
akkor, ha az abban meghatározott kezelési mezők 
nem felelnek meg a valóságos helyzetnek. A sugár-
terápiás eljárások, kezelések során a mezőellenőr-
zés-korrekció rendkívül fontos tényező. A képalkotó 
eszközök széles skálája használt ebben a tevékeny-
ségben.

Portal imaging 

A leginkább elterjedt módszer a „portal imaging”. 
Lényege az, hogy a kezelési mezőről a terápiát 
megelőzően készül képalkotó vizsgálat, amelyen a 
mező kívánt helyzete vethető össze a valós képpel. 
Referenciaként a korábban taglalt DRR (digitálisan 
rekonstruált kép) szolgál.

Portál film: legegyszerűbben alkalmazható mód-
szer a RTG filmre készített LINAC portál film. Lényege 
az, hogy a LINAC energiát felhasználva (előre defi-
niált értékek alapján) egy RTG filmre készítünk felvé-
telt, melyen a csontos anatómia mellett a mezőnek 
megfelelő kép kerül exponálásra. A verifikációs fel-
vétel abban különbözik ettől, hogy csak a mezőel-
rendezést mutatja meg.

EPID (electronic portal imaging device): a portál fil-
meket felváltó technológia. Lényege, hogy a filmek 
helyét a LINAC-ba integrált, a gantryvel párhuzamo-
san elhelyezett fluoroszkópos panel (szilicon flat 
panel) helyezkedik el. A felvétel során a képadat 
elektronikus formában kerül a kontroll számítógép-
re, ahol az ugyancsak elektronikusan tárolt DRR-al 

15.4. ábra. 
A konvencionális és az IMR tervezési folyamat egyszerűsített 
folyamatábrája

15.6. ábra. 
EpID-el szerelt LINAC vázlatos ábrája. Az EpID a collimátorral 
szemben helyezkedik el

15.7. ábra. 
Flat panel sematikus ábrája

15.5. ábra. 
Hagyományos RTG alapú portál, illetve verifikációs felvétel
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hogy a behelyezett eszközök és katéterek pozícióját 
ellenőrizni, kontrollálni tudjuk, azok környezethez 
viszonyított helyzetét minél pontosabban leírjuk. 
Erre a célra a képalkotó eljárások közül a klinikai 
rutinban a RTG, az UH, a CT, valamint az MR haszná-
latos.

RTG átvilágítók, C karok: hagyományos nőgyó-
gyászati brachyterápiás eljárásokhoz használjuk a 
felhelyezett eszközök lokalizálására, azok csontos 
anatómiához viszonyított helyzetének leírására. A 
fej-nyak tumoros betegek kezeléséhez is használták 
régebben. Ugyancsak használatos volt emlőtűzde-
lés esetén a katéterek helyzetének ellenőrzésére.

UH: az ultrahang lehetőséget ad lágyszöveti 
struktúrák leírására, a behelyezett katéterek, eszkö-
zök pozíciójának ellenőrzésére. Legelterjedtebb 
alkalmazási területe a prostata brachyterapia, mely 
során a rectumba helyezett UH transducer pontos 
szervi leírást, valamint a behelyezett tűk (seedek) 
pozíciójáról pontos információt ad.

CT: a külső besugárzási eljárásokhoz hasonlóan a 
brachyterápiás 3D tervezés is történhet CT informá-
ció alapján. A modern brachyterápiás tervező rend-
szerek egyaránt alkalmasak CT, UH, valamint MR 
alapú tervek elkészítésére. 

MR: az MR alapú tervezés a brachyterápiában 
egyre nagyobb teret nyer. Az MR információk hasz-
nálata lehetőséget ad a lágyszövetek pontos feltér-
képezésére (daganat kiterjedés, védendő szervek), 
valamint akár MR alapú intervenciós beavatkozá-
sokra is. Főként a nőgyógyászati, valamint prostata-
tumorok brachyterápiás kezeléseiben használatos 
modalitás. 
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Ajánlott CT-vizsgálati protokollok 

Bevezetés 
A CT vizsgálatok végzése kapcsán mindig mérle-
gelni kell az ionizáló sugárzás alkalmazásának koc-
kázatát, ezért a mérések számát, a vizsgált régió 
kiterjedését a szükséges minimumra kell mérsékel-
ni.

A CT vizsgálat elvégzése ellenjavallt terhesség-
ben (kivéve vitalis indikáció), és szigorúan mérlege-
lendő csecsemő- és gyermekkorban. Ezekben az 
esetekben lehetőleg alternatív képalkotó eljárást 
kell alkalmazni. A több régiót érintő vizsgálatok kap-
csán (különös tekintettel a teljes test vizsgálatára, 
pl. polytraumatizáltak esetében) különösen fontos, 
hogy minden lehetséges módon (pl. a berendezés 
által nyújtott dózisredukciós technikák segítségé-
vel) csökkentsük a pácienst érő sugárterhelés nagy-
ságát. 

A vizsgálat elvégzésekor figyelembe kell venni a 
jódos kontrasztanyag alkalmazásának kockázatát is 
(különösen veseelégtelenségben, illetve egyes ora-
lis antidiabetikumot szedők esetében), és alkalmaz-
ni a vonatkozó szakmai állásfoglalások utasításait. 
Ugyanakkor:
·	a kontrasztanyag alkalmazásáról való lemondás 

az esetek többségében egyet jelent a CT vizsgá-
lat végzéséről való lemondással, mivel a natív fel-
vételek a legtöbb probléma megoldására nem 
elegendőek, ilyenkor tehát a mérés elvégzése 
fölösleges sugárterhelést eredményez, klinikai 
haszon nélkül,

·	a jódérzékenység nem egyenlő a kontraszt-
anyag-érzékenységgel,

·	egy adott kontrasztanyaggal szembeni érzé-
kenység nem zárja ki egy másik hordozómoleku-
lájú kontrasztanyag – megfelelő óvatossággal 
végzett – alkalmazását.

A gyermekek sugárérzékenysége nagyobb a fel-
nőttekénél, ezért a felnőttekre kidolgozott műveleti 
leírások gyakran módosításra szorulnak. Néhány 
fontosabb szempont:

·	a CT berendezés többféle sugárredukciós prog-
ramot használ, ezeket a vizsgálat tervezésénél 
alkalmazni kell. A multislice berendezés rendel-
kezik ilyen szoftverekkel. A gyártó által gyerekek-
re javasolt paraméterek, szükség esetén egyéni 
tervezésnél módosítandók, tovább csökkenten-
dő a sugárdózist;

·	amikor a klinikai indikáció megengedi, használ-
junk alacsony-dózisú technikát (tüdőparenchy-
ma, melléküregek);

·	jelentősen csökkenthető a volumen-dózis, ha 
célzott CT-vizsgálatot végzünk, csak azt a régiót/
kat vizsgáljuk, amelyekre feltétlenül szükség van 
(gerinc, kismedencei trauma!). Főleg kontroll 
vizsgálatok esetén elhagyható a natív sorozat. 
Többfázisú kontrasztanyagos sorozat csak gon-
dos mérlegelés esetén készüljön. A nem vizsgált 
testrészek ólomtakarásáról mindig gondoskodni 
kell;

·	3–4 éves kor alatt MSCT esetén is szükség van 
altatásra, szedálásra. A vizsgálat alatti mozgás, a 
kooperáció hiánya a kontrasztanyagos sorozatot 
értéktelenné teheti, felesleges sugárterhelésnek 
tehetjük ki a beteget. Egyes CT és CTA vizsgála-
toknál (tracheobronchialis, érfejlődési rendelle-
nességek) rövid apnoera is szükség lehet;

·	a kontrasztanyag-dózist mindig szabjuk a vizs-
gált beteg testsúlyához.

A CT vizsgálat során hasznos a magasabb jód-
tartalmú kontrasztanyagok alkalmazása, amellyel 
nem csak az egyre nagyobb szerepet kapó CT angi-
ográfiák minőségét lehet javítani, hanem a beadan-
dó kontrasztanyag mennyisége is csökkenthető. 
Ezt a célt szolgálja a dual injector alkalmazása is.

A parenchymás szervek kontraszthalmozását 
a beadott jód mennyisége határozza meg – ha 
ezt a jódmennyiséget töményebb kontrasztanyag 
beadásával tudjuk elérni, akkor kevesebb kont-
rasztanyag (volumen) szükséges az egyes régi-
ók vizsgálata során (azonos halmozás eléréséhez). 
Amennyiben lehetséges a kontrasztanyag beadása 
során figyelni kell az előmelegítésre. 

16.  Diagnosztikus és terápiás 
képalkotó algoritmusok

BEréNyi ErviN, Bágyi PéTEr
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Dokumentáció (képi) 
·	scan-, sorozatkiválasztás 
·	rekonstrukciók

1. MPr (multiplanar reformation) – többsíkú 
rekonstrukció

2. CPr (curved-planar reformation) – ferdesíkú 
rekonstrukció

3. vr (volume rendering) – térfogati képösszeg-
zés

4. SSD (surface shaded display) – felüleleti képösz-
szegzés

5. MiP (maximum intensity projection)
6. miniP (minimum intensity projection)

·	képek nagysága 
·	ablakozás (a részletes protokollban leírásra kell, 

hogy kerüljön) – traumás előzmény esetén 
csontablakos sorozat szükséges

·	nagyítás, mérések (nagyság, távolság, denzitás)
·	képek mentése, 
·	válogatás, CD/DvD-írás (rajta a rekonstrukciók is!)

Archiválás 
·	beteg- és egészségügyi, finanszírozási doku-

mentáció megfelelő összeállítása, kiadása (a 
CD-n a rekonstrukciók is!), mentése (kérőpapír, 
eredeti – kiadott – lelettel megegyező másolat, 
korábbi eredmények másolatai)

·	vizsgálat, képanyagának mentése:
– eredeti
– vékonyszelet és egyéb rekonstrukció
– mentett képek, rekonstrukciók (virtuális 

endoscopia), sorozatok
·	hosszú távú archiválás:

– eredeti
– mentett képek, rekonstrukciók, sorozatok

CT kezelése 

Paraméterek megváltoztatása és azok hatásai 
·	kv: 

– 120 kv – medium (közepes), 90 kv – low (kis): 
kis ill. közepes testek esetén javítják a kont-
rasztfelbontást.

– 140 kv – high (magas): nagyobb testek estén 
nagyobb behatolást biztosít és csökkenti a 
képzajt.

·	mAs:
– A nagyobb mAs csökkenti a kép zaját és javít-

ja a kontrasztfelbontást, de egyben növeli a 

beteg által kapott sugárzásdózist és a rönt-
gencső terhelését.

·	Szeletvastagság: 
– Csökkentésével javíthatjuk a rekonstrukciós 

képek minőségét, de növeljük a páciens 
sugárdózisát.

– Növelésével csökkenthető a beteg által 
kapott sugárdózis. 

·	Lépésköz:
– Növelésével, de legalább a thickness (szelet-

vastagság) értékének megegyezésével csök-
kenthető a sugárdózis.

·	Kollimáció:
– Csökkentésével tovább csökkenthető szelet-

vastagság.
– A beteg által kapott dózisra nincs hatással.

·	Szűrő:
– A megfelelő kiválasztásával javítható a kép 

élessége.
– A beteg által kapott dózisra nincs hatással.

·	FOv:
– A kép minőségére nincs hatással.
– A beteg által kapott dózisra nincs hatással.

·	Felbontás:
– A beteg által kapott dózisra nincs hatással.

Dóziscsökkentés lehetőségei 
·	kv csökkentése
·	mAs csökkentése: natív sorozat (30-70), klinikai 

sorozatok (100-200), de régiófüggő is
·	Szeletvastagság növelése
·	Lépésköz növelése
·	Lehetőség szerinti natív sorozat elhagyása ill. a 

natív sorozat Low dose alkalmazása
·	Szükség szerinti fázisok vizsgálata
·	Doseright, egyéb beépített dózis-csökkentő 

funkció használata
·	vizsgálandó terület lehetőség szerinti csökkentése
·	Mérlegelt kontroll vizsgálatok készítése

Kontrasztanyagos vizsgálatok fázisainak ütemezése 
Az artériás fázis megtervezése után lehetősé-

günk van további vizsgálati fázisok megtervezésé-
re. Pl.: vénás és késői vagy kiválasztásos.

Vénás fázis esetén ennek értéke 30-45 sec.
Függ: a beteg korától, kardiális állapotától
Késői fázis esetén kb. 350 sec.

Kontrasztanyag adásához szükséges előzetes infor-
mációk (betegségek, gyógyszerek) 
·	Allergia? Kontrasztanyag érzékenység?
·	rossz vesefunkció?

A kontrasztanyag hatásosságának növelésére 
módszer a kettős injector alkalmazása is, amellyel 
mód nyílik a kontrasztanyagot fiziológiás sóoldattal 
mintegy továbbtolni a vizsgálandó területbe – 
ezzel egyrészt az időzítést tudjuk optimalizálni, 
másrészt az optimális időzítésnek köszönhetően 
mód van a kontrasztanyag mennyiségének további 
csökkentésére.

A CT-vizsgálatok lépései 

Előjegyzés 
·	sürgős, vagy tervezett vizsgálat
 Sürgős a más kórházból mentővel érkezett, nem 

előjegyzett beteg, a kórházból megbeszélt, 
„Sürgős” jelzéssel érkezett beteg és az SBO bete-
gei!

·	beteg neve, kora, elérhetősége
·	beutaló orvos neve, intézete, ellátás formája 

(ambuláns, vagy bent fekvő)
·	régió/k száma, indikáció
·	első vizsgálat, vagy kontroll (előző dokumentáció 

bekérése – lelet, képanyag)
·	előkészítési információ (vizsgálat előtt 4 órával 

ne egyen)
·	gyógyszerszedés a vizsgálat előtt

indikáció – miért kérik, hány régió?
·	első vizsgálat vagy kontroll
·	ismert – ismeretlen eltérés
·	régió(k) száma

Előkészítés 
·	betegazonosítás a kórházi protokoll, működési 

rend szerint
·	éhezés vizsgálat előtt
·	folyadékbevitel vizsgálat előtt
·	vénabiztosítás – amennyiben szükséges
·	oralis kontrasztanyag
·	rectalis kontrasztanyag

Betegek tájékoztatása, beleegyező nyilatkozat, 
elutasítás dokumentálása 
·	Allergia? Kontrasztanyag érzékenység?
·	rossz vesefunkció?
·	Diabetes? 
·	Oralis antidiabetikum? 
·	éhezés?
·	Hypertonia?
·	Terhesség?

·	A betegek tájékoztatása a CT vizsgálatról 
(a szóbeli, írásbeli tájékoztatás kötelező!) 
1. a vizsgálat menetéről való tájékoztatás,
2. kontrasztanyag adásának indoklása,
3. beleegyező nyilatkozat (speciális esetek: gye-

rek, eszméletlen beteg, akut vizsgálat)
4. elutasítás

·	teljes vizsgálat (a natív is),
·	iv. kontrasztanyag adása
·	nyilatkozatok kitöltése, aláíratása, 
·	vizsgálatot kivitelező asszisztensek, leletező 

orvos tájékoztatása
·	előző dokumentáció (leletek, képanyag, záróje-

lentések) bekérése, szükség szerinti másolásuk. 
Ha a hozott képanyag digitális hordozón van, 
másolat készítése, amennyiben lehetőség van rá, 
a saját archívumunkba másolása.

CT-módszerek megválasztása 
·	megfelelő indikáció
·	megfelelő vizsgálatkérés (típusok)
·	előkészítés megléte, hiánya
·	a CT készülék adottságai

CT-vizsgálatok tervezése 
·	régió(k) pontos kijelölése

vizsgálati paraméterek beállítása, vizsgálat 
·	vizsgálati paraméterek megfelelő megválasztása 

(dózis!)
·	vénabiztosítás,
·	intravénás kontrasztanyag megfelelő beadása, 

(mennyiség, flow, időzítés, koncentráció)

Dokumentáció (vizsgálat) 
·	a kérőpapíron – a vizsgálatot végző asszisztens-

nek – az alábbiakat kell dokumentálni (felírni):
1. a vizsgálatot kivitelező neve
2. beadott kontrasztanyag típusa, koncentráció-

ja
3. beadott kontrasztanyag mennyisége
4. beadott fiz. só mennyisége (amennyiben volt 

ilyen)
5. a beadott anyagok beadási sebessége (flow)
6. a betegtől nyert anamnézis, amennyiben 

előző dokumentációja nincs (betegség, 
műtétek, fájdalom, egyebek)

7. amennyiben a vizsgálat során, vagy közvetle-
nül utána probléma – szövődmény – lépett 
fel, annak dokumentálása (leírása, alkalmazott 
gyógyszerezés vagy SBO igénybevétele stb.)
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kellene használni, mint egy szűrő jellegű has - kis-
medence protokoll esetében.

2. Legyen egy fizikus, aki rendszeres minőségbizto-
sítási ellenőrzést tart, hogy az alkalmazott dózi-
sok az előírt tartományon belül legyenek.

3. Előre betöltött specifikus CT protokollok haszná-
lata minden egyes készüléken, hogy elkerülhető 
legyen az a hibalehetőség, amikor az asszisztens 
esetleg nem megfelelő paramétereket táplál be 
az egyes vizsgálatok során manuálisan a gépbe.

4. Használjon automata expozíciós kontroll techni-
kákat a csőáram modulációjára (minden gyártó-
tól elérhető), hogy csökkentse a dózist.

5. Próbáljuk meg csökkenteni a többfázisú vizsgála-
tok számát. Egy többfázisú CT vizsgálat során 
egy adott testrészt többször szkennelünk, így a 
dózisterhelés is megnő – például a máj trifázisos 
vizsgálata. A többfázisú vizsgálatok nagyon hasz-
nosak speciális kérdések megválaszolására, de 
nem lenne szabad rutinszerűen használni általá-
nos kérdések megválaszolására.   

6. Meg kell fontolni a split bolus technika alkalma-
zását, amely során megfelelő injektor használa-
tával a többfázisú vizsgálatokhoz hasonlóan 
különböző információk nyerhetők egyetlen 
szkennelés használatával. Erre példa a vese vizs-
gálata split bolus technikával, ahol az első kont-
rasztanyag mennyiség beadása után meghatá-
rozott késéssel kapja a beteg a második kont-
rasztanyag bolust és ezt követően történik a 
szkennelés. Az első kontrasztanyag bolus ered-
ményezi az ureter festődését, a második hozza 
létre a   nephrográfiás festődést. A split bolus 
technika ebben a példában információt nyújt 
mind az ureter, mind a vese parenchyma állapo-
táról egyetlen szkennelés alkalmazásával.

7. Meg kell fontolni a vizsgálat során kapott dózis-
mennyiség közlését a leletben vagy letölteni egy 
elektronikus orvosi nyilvántartásba.

8. A radiológiai intézményeknek és a betegeknek 
meg kellene fontolniuk, hogy nyilvántartásba 
vegyék a képalkotó vizsgálatok számát, a kapott 
dózist és a vizsgálatok időpontjait.

Koponya 

A koponya CT vizsgálata jelenleg is a legalapvetőbb 
CT vizsgálatok egyike.

indikációk:
·	koponyaűri térfoglalás gyanúja 
·	ismert tumoros betegek stagingje/követése
·	felnőttkori első epilepsiás roham (Mr indicatio), 

de a beteg „kiköthet” a CT-ben.
·	infectiók (bacterialis, viralis, élősdi): bacterialis 

meningitis, (basalis meningitis - tbc), subduralis 
empyema, cerebritis, abscessus, 

·	sinus thrombosis gyanúja (Mr-é a prioritás, de a 
beteg elsődlegesen CT-be kerülhet)

·	chronicus fejfájás 
·	hydrocephalus
·	ictus, (szélütés, stroke), ischaemiás, vérzéses
·	subduralis, epiduralis haematoma esetén
·	subarachnoidalis vérzés esetén
·	chronicus vascularis laesio
·	atrophia
·	érmalformatio: tünetmentes (subarachnoidealis 

vérzés) roncsoló vérzés

Rutin koponya. idősebb korban vascularis laesio, 
atrophia megítélésének elsődlegesen választandó 
módszere a natív CT vizsgálat. A basisról vékony 
(3-5 mm), míg a cerebrumról vastagabb (5-10 mm) 
szeleteket készítünk.

Agyi térfoglalás. Agyi térfoglalás kizárására min-
den esetben a natív vizsgálat mellett kontraszt-
anyagos CT vizsgálat készítendő. A kontrasztanyag 
adminisztráció kapcsán lényeges dolgok: 
·	a tumorok vér-agygát károsító hatása különböző, 

ezért tumor keresés során nem ajánlott a kont-
rasztanyagos vizsgálatot közvetlenül a kontraszt-
anyag adminisztrációját (adását) követően elvé-
gezni 

·	megfelelő a kézi adminisztráció (beadás), majd 
az azt követő 2-3 perces várakozási periódus 
után történő vizsgálat.

Ischaemiás elváltozások. A koponya CT legfonto-
sabb indikációja a stroke betegek vizsgálata során 
maradt meg: alapvető fontosságú annak eldöntése, 
hogy vérzéses, vagy ischaemiás stroke-kal állunk-e 
szemben. A gyakran zavart állapotú stroke betegek 
esetében a CT vizsgálat képes biztonsággal meg-
jeleníteni az intracraniális vérzést. A gyors multislice 
CT egyrészt a perfúziós CT vizsgálatok, valamint a 
CT angiográfiák elvégzésére teremt hasznos, gyors 
lehetőséget. 

·	Diabetes? 
·	Oralis antidiabetikum? 
·	éhezés?
·	Hypertonia?
·	Terhesség?
·	A betegek tájékoztatása a CT vizsgálatról 

– (a szóbeli, írásbeli tájékoztatás kötelező!) 
– a vizsgálat menetéről való tájékoztatás,
– kontrasztanyag adásának indoklása,
– beleegyező nyilatkozat (speciális esetek: gye-

rek, eszméletlen beteg, akut vizsgálat)
– elutasítás
– teljes vizsgálat (a natív is),
– iv. kontrasztanyag adása
– nyilatkozatok kitöltése, aláíratása, 
– vizsgálatot kivitelező asszisztensek, leletező 

orvos tájékoztatása

Kontrasztanyag adásának előkészítése 
·	betegazonosítás 
·	éhezés vizsgálat előtt
·	folyadék bevitel vizsgálat előtt
·	vénabiztosítás a vizsgálathoz szükséges méretű 

branüllel
·	véna átjárhatóságának ellenőrzése 5 ml só-oldat-

tal 
·	injektor előkészítés
·	injektor és a beteg összecsatlakoztatása
·	szükség szerint a véna kipróbálása az aktuálisan 

használt maximális flow-val

CT-protokoll tervezés 

A CT készülékek gyártói több technikai lehetőség-
gel rendelkeznek, hogy csökkentsék a dózisterhe-
lést. Ezek részben, de nem kizárólagosan maguk-
ban foglalják a következőket:
1. rtg sugár filtráció, rtg sugár kollimáció, a csőáram 

moduláció, a csúcs csőfeszültség optimalizálása, 
a detektor hatékonyságának növelése és zajcsök-
kentő algoritmusok.

2. eltérő stratégiát jelent a dóziscsökkentés tekinte-
tében a CT vizsgálatok megrendelésének fázisa. 
Ezen a szinten történő beavatkozás során a küldő 
orvosoknak és a betegeknek a tudomására kell 
hozni az esetleges ismételt vizsgálatokat, a küldő 
orvosokat fel kell világosítani a kisebb sugárter-
heléssel vagy sugárterheléssel nem járó alterna-
tív vizsgálati lehetőségekről. 

3. A potenciális dóziscsökkentés harmadik szintjét 
olyan speciális CT protokollok kifejlesztése jelen-
ti, amelyek maximalizálják a diagnosztikus telje-
sítményt minél kisebb dózis mellett. A dózis-
csökkentésre vonatkozó mindezen próbálkozá-
sok az ALArA (As Low As Reasonably Achievable) 
elv részelemei.

Az első lépések, amelyeket meg kell tenni, hogy 
csökkentsék a dózisterhelést:
1. a kért vizsgálat klinikailag valóban indokolt
2. az adott vizsgálatot nem végeztek-e el a közel-

múltban egy másik intézményben 
3. alternatív képalkotó vizsgálatok – pl.: UH vagy 

Mri – nem állnak-e rendelkezésre, amelyekkel 
esetleg ugyanazon információk sugárterhe-
lés nélkül elérhetőek, különösen a gyermekek és 
a várandós nők esetében

Ha a vizsgálat klinikailag indokolt, végezze el az 
alábbiakat:
1. A CT asszisztens a vizsgálat előtt találkozzon a 

beteggel és győződjön meg róla, hogy a beteg 
panaszai egyeznek az indikációval

2. válasszon egy speciális vizsgálati protokollt, 
amely válaszol a feltett klinikai kérdésre, miköz-
ben csökkenti a dózist

3. Pozícionálja a beteget pontosan! Az aszimmetri-
kus pozícionálás csökkentheti a képminőséget és 
növelheti a dózisterhelést

4. A kért régió vizsgálata történjen meg. Pl.: ha 
mellkasi CT vizsgálatot kértek, a teljes has vizsgá-
latát nem kell elvégezni. Hasonlóképpen, ha a 
vese térfoglalása a klinikai kérdés, a kismedence 
vizsgálatát nem kell rutinszerűen elvégezni.

A leletezés fázisát érintő tennivalók:
1. Ha képalkotó vizsgálatokkal történő nyomon 

követés szükséges, próbáljon meg az aján-
lott irányelveket használni mind a primer, mind 
az incidentális elváltozásokat illetően.

2. Fiatalabb betegek követése esetén vegye figye-
lembe a kisebb dózisterheléssel járó vagy 
a sugárterheléssel nem járó képalkotó modalitá-
sok lehetőségeit.

A protokoll kialakítása és a minőségbiztosítás fázisá-
nak megfelelően:
1. A radiológusnak, fizikusnak és a vezető asszisz-

tensnek rendszeresen felül kell vizsgálnia az inté-
zeti CT protokollokat, hogy megbizonyosodja-
nak arról, hogy optimalizálva vannak. Például egy 
vesekő protokoll esetében alacsonyabb dózist 
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Mr vizsgálatot indikálja elsőnek végzendő képalko-
tó vizsgálatként.

Trauma. Koponyatraumák esetében a natív CT 
segítségével nemcsak az intracraniális vérzésekről, 
roncsolódásokról kapunk nélkülözhetetlen infor-
mációkat, hanem a koponya csontjait ért esetleges 
törésekről, traumás károsodásokról is.

Érmalformációk. Egyes esetekben (pl aneurys-
mák) az intracraniális tér megfelelő metodikával 
elvégzett koponya CT angiográfiás vizsgálata pon-
tos képet mutat. Nem csak tünetmentes esetekben, 
hanem állományi roncsoló vérzések esetében is 
hasznos kiegészítője a natív koponya CT vizsgálat-
nak a Willis-kör CT angiográfiás megjelenítése. CT 
angiográfia során, megfelelő protokoll esetén (12-14 
s időzítés, 5 ml/s kontrasztanyag beadási sebesség) 
a carotis oszlásban, illetve a media főtörzsben 300 
HU feletti értékeket kapunk, mely egyértelműen 
elkülöníthetővé teszi az anurysmát a környező vér-
től, amelynek denzitása maximum 70-90 HU. A 
képek kiértékelésénél legalább oly fontosságúak a 
multiplanaris rekonstrukciós síkok, mint a 3D re-
konstrukciók!

Fontos:
·	A kontrasztanyag bólus megérkezésekor azon-

nali indítás és a leggyorsabb rotációs idő alkal-
mazása mellett elkerülhető a gyorsan telődő int-
racranialis vénák zavaró hatása.

·	A basis csontos képletei műtermékes felvételt 
eredményezhetnek, amit magas mAs érték, ala-
csony pitch és esetenként magas (140 kv) gyorsí-
tó feszültség ellensúlyozhat.

·	Aneurysma nagyság ill. nyakátmérő mérések 
lehetnek szükségesek az embolisatiós eljárás 
kivitelezhetőségének előkészítésére. Av malfor-
matiók esetén azonosítandók a tápláló és elveze-
tő erek.

Cavernomatosis. Cavernomák esetén csak a 
masszívan meszes területek láthatóak CT-vel. A csak 
minimális Ca depozícióval, vagy haemosiderin lera-
kódással jellemezhető apró cavernomák egyetlen 
diagnosztikai lehetőségei az érzékeny Mr szekven-
ciák.

Sinus trombózis. A sinus trombózis CT diagnosz-
tikájában diagnosztikus értékű jelnek tekintjük a 

kontrasztanyag adása után a sinusokban megjele-
nő hypodenz háromszöget, amely a kontraszt-
anyag által körülfolyt thrombusnak felel meg. 

A sinus trombózisok is lehetnek teljesek, ilyenkor 
az említett jel nem típusos, a sinus teljesen hypo-
denz, vagy éppen recanalizálódhat, teljesen atípu-
sos jelet adva. 

Ha az intracraniális tér vénás rendszere aszim-
metrikus, és nagy egyéni variabilitást mutat, akkor 
sinus trombózis gyanúja esetén az Mr vizsgálat a 
következő választandó módszer, amellyel az agyi 
parenchyma állapotáról is információt kapunk.

Hydrocephalus. CT-vel csak a kamrák tágasságá-
nak lehet diagnosztikus értéke, a pontos kóroki 
tényező megállapítására az Mr vizsgálat optimális.

Sella
indikációk:
·	hypophysis térszűkítő folyamat gyanúja (Mr kivi-

telezhetetlensége esetén), 
·	csontos sella (környék) ábrázolása, 
·	intra-, parasellaris meszesedések.

A sella elsődleges vizsgáló eljárása a célzott Mr 
vizsgálat, amely vékony szeleteivel microadenomá-
kat is kitűnően megjelenít. Ha bázis közeli tumor 
(macroadenoma, chordoma, metastasis) destruálja 
a koponya csontjait, a CT nélkülözhetetlen kiegészí-
tő vizsgálattá válik.

Natív agykoponya vizsgálatot végzünk:
·	állományvérzés
·	epi-, subduralis vérzés 
·	friss traumás subarachnoidealis vérzés (igény 

szerint kiegészítve CT-angiográfiával) 
·	a fentiek (és ischaemiás laesio kontroll vizsgálata 

– friss ischaemia követése)
·	korábbi allergia
·	elutasító (dokumentált) beleegyező nyilatkozat 

eseteiben

Egyéb esetekben natív- és kontrasztos koponya 
CT-vizsgálata történik. 
·	Hydrocephalus (kamratágulat követés)/atrophia 

esetén átmérő mérések, (arányszámok megadá-
sa) szükséges.

·	Térszűkítés esetén szűkített ablakkal (kis elnyelési 
különbségek) csontablak: csontmetastasis(?).

Chronicus elváltozás, illetve traumás vérzés, vér-
zéses infarctus esetén natív vizsgálat után megál-
lunk. Trauma esetén csontablakos értékelés is szük-
séges. Korai ischaemiás stroke gyanúja indokolhatja 
perfusiós mérés elvégzését, ha terápiás következ-

ménye van. Subarachnoidealis vérzés esetén 
CT-angiographia végzendő.

Intracraniális gyulladások, demyelinisatió. intra-
craniális gyulladások (meningitis), valamint demye-
linisatiós folyamatok gyanúja minden esetben az 

16.1. táblázat. Protokoll (összefoglaló) lap a CT-vizsgálatok során
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Tüdő. A tüdő vizsgálati lehetőségeit folyamato-
san módosítja a technika fejlődése – ma már, az 
akár 64 szeletes CT berendezésekkel, rendkívül 
rövid idő alatt lehet az ábrázolandó 3D teret leké-
pezni. A protokollok lehetőségeinek kiszélesítésé-
ben a mind nagyobb érzékenységű detektorrend-
szerek is fontos szerepet játszanak – ezeknek 
köszönhető, hogy alacsony dózis mellett is értékel-
hető felvételeket lehet készíteni a tüdőparenchimá-
ról – a világon jelenleg is számos tanulmány készül 
az alacsony dózisú, natív CT vizsgálatok szűrő jelle-
gű alkalmazásáról a korai tüdőrák diagnózisának irá-
nyába. A milliméteres szeletvastagságok megte-
remtették a virtuális bronchoszkópia valóshoz 
mindinkább közelítő (jóllehet azt azért soha el nem 
érő) virtuális világát. Ugyancsak a vékony szeletek-
nek köszönhető, hogy a multiplanaris rekonstrukci-
ók során képzett újabb síkok, már nem „másodla-
gos” szerepűek a diagnózis folyamatában, hanem 
mind a coronális, mind a sagittális síkok, a máig 
„egyeduralkodó” axiális felvételekkel egyenrangúvá 
váltak.

Mediastinum. A tüdőerek ábrázolását nagy pon-
tossággal el tudjuk végezni a jól időzített, gyors 
mintavételezéssel, de azokban az esetekben, ha 
szolid tüdő, vagy mediastinális elváltozást keresünk, 
illetve szeretnénk megjeleníteni, a májhoz hason-
lóan hasznos un. késői felvétel készítése is - ennek 
hiányában a szolid képlet erezettségét, kontraszt-
felvételét nem tudjuk megítélni, amely azok diffe-
renciál diagnosztikájában (pl. atelectásiától) is 
nehézséget okozhat.

Mellkasfal. A mellkasfal vizsgálatának kitűnő, 
elsőnek választandó eszköze a CT vizsgálat, jóllehet 
a multislice CT-k megjelenése előtt az Mr elfoglalta 
ezt a területet.

Nagyerek. A cubitalis vénába helyezett kanülön 
keresztül injektorral bejuttatott kontrasztanyag 
(3,5-4 ml/sec) 3-4 mp alatt jut el a jobb pitvarba, 
majd 5-6 mp múlva a truncus pulmonálisba. Ezt 
követően a bal szívfélben jelenik meg a 7-9 mp-ben, 
és az aorta ívet rajzolja ki a 9-12 mp körül. A Willis-
körről 12-16 mp-el a beadás után kaphatunk opti-
mális artériás felvételeket. A szórás háttere az eltérő 
keringési paraméterekben és környezetben kere-
sendő. A betegek különböző vérnyomása, a külön-
bözően meszes erekben a nyomáspulzus haladása, 
a tüdő állapota mind-mind befolyásoló tényező. 
Minél közelebb vagyunk térben és időben egyaránt 
a beadás helyéhez, annál kisebbek az egyéni 
különbségek, és minél távolabbi helyen szeretnénk 
elkezdeni a minta felvételezését, annál nagyobbak. 

Az aortaív, a nagyerek eredése, valamint az aorta 
descendens vizsgálata során a légzés-visszatartás-
ban történő vizsgálat nagyon fontos. A mellkasi 
aneurysmák, dissectiók vizsgálata általában nem ér 
véget a rekesznél, a cél egy légzés-visszatartási peri-
ódus alatt, a mellkasi és hasi felvételek egy spirál 
blokkal történő felvétele. 

Pulmonalis embolia vizsgálatakor natív vizsgálat 
nem kötelező, de a CTA pontos tervezésében és dif-
ferenciál diagnosztikai kérdések eldöntésében 
segíthet. A kontrasztanyagot lehetőleg jobb felső 
végtag felől kell beadni. Acut jobbszívfél elégtelen-
ség esetén a volumenterhelés mérsékelése végett 
3 ml/sec flow elégséges. A beteg légzésvisszatartá-
si képessége rendszerint korlátozott, ezért a leg-
gyorsabb rotáció és viszonylag magas pitch érték, 
az SNr romlásának ellensúlyozására pedig magas 
mAs érték választandó.

Ha az embolia forrás ismeretlen, indokolt lehet 
vénás fázisú vizsgálat elvégzése is, különös tekintet-
tel a hasi-medencei vénák ábrázolására és esetle-
ges látens neoplasiás folyamat kimutatására. Ez 
esetben legalább 1.5 ml/tskg kontrasztanyag dózis 
szükséges.

Szív. Az adatgyűjtést a szív vizsgálatai során EKg 
vezérelni kell. Multislice spirál CT technika kell a 
vizsgálathoz (min. 16 szelet!).

Lényeges, hogy a szív vizsgálata során döntően 
a lassabb, kevesebb mozgással jellemezhető dias-
toléban történjen az adatgyűjtés. Emiatt a diastolés 
fázist β-blokkolók alkalmazásával tudjuk megnyúj-
tani. Ugyancsak β-blokkolók adása indokolt akkor, 
ha a frekvencia túl gyors a mintavételezéshez 
képest. Sublingualis nitroglicerin alkalmazása is 
szükségessé válhat a coronariák vizsgálata során, a 
lehető legteljesebb vasodilatáció elérése érdeké-
ben. Amennyiben a frekvencia túl lassú, és emiatt 
az adatgyűjtés nem férne bele egy légzés-vissza-
tartási periódusba, atropin adása is hasznossá vál-
hat.

A szívről EKg vezérelt, retrogating triggerelt mul-
tislice CT vizsgálattal jó minőségű coronariográfiák 
készíthetők, de pontosan megítélhetővé válnak a 
sinusok, a pericardium betegségei, vagy akár a szív 
tumorai. Abban az esetben, ha a sorozatos minta-
vételezés azonos síkokban történik cine felvételek 
készítése is lehetséges.

Különösen fontos helyet követel magának a 
coronáriák meszesedésének mennyiségi mérése, 
melynek mértéke speciális kalibrációs adatbázissal 
összehasonlítva válik értékelhető adattá.

·	Chronicus elváltozás, illetve traumás vérzés, vér-
zéses infarctus esetén natív. Trauma esetén 
csontablakos értékelés is szükséges.

·	Korai ischaemiás stroke gyanúja indokolhatja 
perfusiós mérés elvégzését, ha terápiás követ-
kezménye van. Subarachnoidealis vérzés esetén 
CT-angiographia végzendő (lásd ott).

Koponya CTA során: 
A kontrasztanyagot lehetőleg jobb felső végtag 
felől kell beadni. Légzésvisszatartás javít a képminő-
ségen, nyelés feltétlenül kerülendő a mérés közben. 
A kontrasztanyag bólus megérkezésekor azonnali 
indítás és a leggyorsabb rotációs idő alkalmazása 
mellett elkerülhető a gyorsan telődő intracranialis 
vénák zavaró hatása. A basis csontos képletei műter-
mékes felvételt eredményezhetnek, amit magas 
mAs érték, alacsony pitch és esetenként magas (140 
kv) gyorsító feszültség ellensúlyozhat. Aneurysma 
nagyság ill. nyakátmérő mérések lehetnek szüksé-
gesek az embolisatiós eljárás kivitelezhetőségének 
előkészítésére. Av malformatiók esetén azonosítan-
dók a tápláló és elvezető erek. 

Arckoponya
Orbita. A nem csontos orbita alapvető vizsgálati 
módszere az Mr vizsgálat. A CT a posttraumás ese-
tekben szükséges a csontstruktúrák pontos meg-
ítélésére, a feltételezhető idegentest jelenléte ese-
tén, amennyiben az elvárhatóan „sugárfogó”. 
Traumás sérülésekkor a multiplanaris rekonstrukci-
ók, az orbitát alkotó csontok precíz ábrázolása fon-
tos.

Orrmelléküregek. Az orrmelléküregek általánosan 
elterjedt vizsgálata a coronális síkú CT vizsgálat. A 
nyálkahártya állapota, a fiziológiás szájadékok hely-
zete, a csontszerkezet pontosan megítélhető. 

Az orrmelléküregekből kiinduló térfoglalás ese-
tén az Mr vizsgálat ad értékelhető multiplanaris 
információt a tumor és környezetének pontos viszo-
nyairól.

Belső fül. A belső fül finom, főleg csontos (és 
kötőszöveti) anatómiájának vizsgáló módszere a 
vékonyszeletes (0,5-1 mm), célzott CT vizsgálat.

Nyaki lágyrész. A nyaki lágyrészek CT vizsgálata 
elsősorban staging vizsgálatok szerves része - a 
garat-gége-szájfenék esetében az Mr, míg pajzsmi-
rigy-mellékpajzsmirigy tekintetében az ultrahang 
az elsődlegesen választandó módszer.

gégebetegségek kimutatása (pl. hangszalag 
paresis) esetén a felvételek készítése közben a 
beteg „e” hangot képez!

Mellkas 

A mellkas vizsgálati algoritmusában a multislice 
CT-k megjelenésével változás következett be, lévén 
a coronariográfiák terén a CT visszaszorította az Mr 
vizsgálatot. A szívizomzat megítélésében, valamint 
a szív funkcionális vizsgálatában az Mr megtartotta 
elsőbbségét. Ugyancsak a korszerű, gyors CT-k 
teremtettek lehetőséget a coronáriák Ca tartalmá-
nak, elmeszesedésének quantitatív mérésére, mely 
prediktív faktornak bizonyul a várható infarktus elő-
rejelzése szempontjából. A mellkasi erek elsősorban 
CT-vel vizsgálandók, az Mr kiegészítő eszköz. A 
tüdőparenchima területén egészen mostanáig őrzi 
veretlenségét a CT az Mr-rel szemben – ugyanak-
kor meg kell jegyezni, hogy a 3T-s gépek már meg-
közelítik a CT érzékenységét a diffúz tüdőbetegsé-
gek terén.

indikációk: 
·	hagyományos felvételeken nem tipizálható 

árnyékok differenciáldignosztikája
·	infiltráció, 
·	atelectasia, 
·	pleuralis folyadék, 
·	szövődményes pneumonia, 
·	emphysema, 
·	bronchiectasia, 

– iiP (idiopathiás interstitialis pneumoniák) és 
csoportjai, 

– autoimmun kórképek,
– fejlődési variációk (trachea, hörgő, tüdőér, szív 

és nagyerek), sequestratiók, AvM, egyéb elté-
rések,

– tumordiagnosztika, 
– staging, 
– terápia hatásosságának mérése, 
– utánkövetés, 
– restaging 
– kemo- és sugárterápiás kísérleti kutatások 

(study) esetén anatómiai mérésekre 
rECiST (response evaluation criteria in 
solid tumors) kritériumai szerinti leletezés

– gócok jellegének, számának, növekedésének 
meghatározása, követése

– mellkasfali és rekesz betegség, 
– stentek helyzete, stb.

·	mediastinum betegségei 
– nyirokcsomók, 
– thymus, 
– pajzsmirigy, 
– tumorok, stb. 
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a régió vékonyszeletes vizsgálata szükséges. A kont-
rasztanyag megfelelő időzítésévei a portális rend-
szer is ábrázolhatóvá válik. Az értékelés során a mul-
tiplanaris rekonstrukciók elengedhetetlenek.

A dissectio spektrumba tartozó intramuralis 
haematoma néha csak a nativ felvételek alapján 
diagnosztizálható biztonsággal, ezért annak jó 
minőségű elkészítése kötelező dissectio gyanú ese-
tén. A valódi és állumen telődési sebessége eltérő, 
az állumen néha lényegesen lassabban telődik, ami 
a vénás fázisú felvételeken ítélhető meg jobban. A 
vizsgálat egyik legfontosabb szempontja az aorta 
ágak eredési viszonyainak és keringés dinamikájá-
nak megítélése, ami az elégségesnél magasabb 
dózisú (1.5 ml/tskg) kontrasztanyagot, a jó térbeli 
felbontás céljából vékony metszetvastagságot, az 
optimális SNr elérése céljából viszonylag magas 
mAs értéket igényel.

Vékonybél. Non invazív CT enterográfia illetve CT 
enteroclysis során 75 perccel a vizsgálat elkezdése 
előtt 1 tbl Cerucal (10 mg metoclopramid) adását 
követően 450 ml –es frakciókban ajánlatos víz itatá-
sa a tabletta beadását követően azonnal, valamint a 
25., 50., és 65. percben – összesen 1800 ml folyadék 
bevitele optimális. Ezt követően a 75. percben tör-
ténik meg a CT felvételek elkészítése. Az invazív 
módszer során, a beteg megfelelő előkészítésével, 
kb. 13 F-es,150 cm-es nasojejunalis szonda levezeté-
sét követően 1800 ml metilcellulózt juttatunk be 60 
ml/perc sebességgel a vékonybelekbe. Közvetlenül 
a scannelés előtt 1 mg glucagont adunk a beteg-
nek a perisztaltika leállítása céljából. A CT felvételek 
két fázisban, artériás (40 mp-es késleltetés) és vénás 
(70 mp-es késleltetés) fázisban történnek 100-120 
ml kontrasztanyag, 3 ml/s-os sebességgel, injektor-
ral történő bejuttatását követően. A rekonstrukció 
során maximum 2,5 mm vastag szeleteket készí-
tünk. A módszer nem csak Crohn-betegségben ad 
kitűnő felvételeket, hanem egyéb gyulladások, 
ischémia és tumoros folyamatok vizsgálatában is 
optimális.

Colon. A colon elváltozásainak új diagnosztikai 
lehetősége teremtődött meg a multislice CT beren-
dezések által lehetővé vált vékonyszeletes felvétele-
zéssel, mely kitűnő adatbázist biztosít a virtuális 
colonoscopiák végzéséhez. A módszer alapvető fel-
tétele, hogy a betegek vastagbele a hagyományos 
colonoscopiához hasonlóan legyen kitisztítva – 
megfelelő előkészítés nélkül a módszer biztonság-
gal nem alkalmazható. 1 mg glukagon intravénás 
adásával a nem kívánatos bélmozgásokat elméleti-
leg megelőzhetjük, azonban ennek szerepe a CT 

colongráfia esetében még vitatott. Közvetlenül a 
vizsgálat előtt a colon inszufflációja történik kb. 2 l 
levegő manuális bepumpálásával. A colon megfe-
lelő disztendálása esetén ezt követi a szuppinált, 
majd pronált testhelyzetben történő spirál CT vizs-
gálat, mely esetében a szeletek 2 mm vastagság 
alatti rekonstrukciója az optimális. Speciális progra-
mokkal a teljes colon disszekciója, kiterítése elvé-
gezhető – azonban a pontos diagnosztikához a CT 
colonográfiában jártas orvos tapasztalata minden-
képpen elengedhetetlen. E területen várható, hogy 
a jövőben az elemző folyamatot CAD (Computer 
Aided Diagnosis) programok is segíteni fogják – a 
széklet „megfestésével” (fecal tagging) a székletma-
radványok is automatikusan, számítógép által eltá-
volíthatóak. A fecal tagging során a betegek két 
nappal a vizsgálat előtt tartózkodnak a nagyobb 
mennyiségú székletet eredményező rostdús (hüve-
lyesek, káposzta, cereáliák, rostos gyülölcsök), vala-
mint a fűszeres ételektől majd egy nappal a vizsgá-
lat előtt 3x250 ml bariumos szuszpenziót fogyasz-
tanak dominálóan lédús étkezés mellett. Fizikai tisz-
títás magnézium citrát szolúcióval, valamint bisaco-
dyl (Laxbene filmtabletta vagy Stadalax drazsé) per 
oralis adagolásával történik. Optimális, ha a 250 ml 
kb 2%-os báriumos szuszpenziót, valamint a 4 tbl 
bisacodyl tartalmú laxatívumot a beteg a vizsgálat 
előtti napon este hat órakor veszi be. Fokozni lehet 
a colon tisztaságát, ha a vizsgálat napján reggel 7 
órakor még egy glicerines végbélkúp is felhelyezés-
re kerül – ezt követően 8:30 és 9:00 között pedig 
elkezdődik a vizsgálat.

Kismedence. A pontos staging meghatározásá-
hoz a teljes hasi és kismedencei CT elengedhetet-
len. ritkán fordul elő, hogy célzottan kismedencei 
CT vizsgálat lenne szükséges. általában traumás 
esetekben, kismedencei törések pontos feltérképe-
zésénél jön számításba önmagában.

Mivel a kismedence a sigma és a rectum mellett 
vékonybélkacsok által kitöltött, a tumor-határok 
pontos definiálása, az esetleges kismedencei kóros 
nyirokcsomók lokalizálása nagy figyelmet igényel. 
intravénás kontrasztanyag adásával az erek, artériák 
és vénák, vénás plexusok elkülöníthetők. Ahhoz, 
hogy a vénás plexusok is kitelődjenek, nem egyszer 
2-3 percnek is el kell telni a kontrasztanyag beadá-
sát követően. Ezért, ha a kismedence a teljes hasi 
vizsgálat része, a hasról készült artériás és portális 
fázist követően a kismedencéről kiegészítő késői 
(2-3 perc) felvételeket is kell készíteni. Ekkorra már a 
hólyagban is megjelenik a kontrasztanyag, de azt 
még teljesen ilyenkor nem tölti ki.

Has 

indikációk:
·	közelebbről nem tisztázott hasi kóros állapot, 
·	tumorkutatás, 
·	onkológiai követés, 
·	a vastagbél gyulladásos és térszűkítő elváltozá-

sai, 
·	a vékonybél gyulladásos és térszűkítő elváltozá-

sai, 
·	gócos májbetegség kimutatása, differenciálása, 
·	acut pancreatitis, 
·	kis pancreastumor gyanúja, 
·	vese-, ureter, húgyhólyag fejlődési rendellenes-

ségei, 
·	vese-, ureter-, húgyhólyag kő kimutatása,
·	vese gyulladásos betegségei,
·	vese, ureter, húgyhólyag tumor kimutatása, 
·	trauma,
·	mellékvese hyperplasia, vérzés, cysta, daganatok.

A has CT vizsgálatának alapvető követelményei, 
az orális kontrasztanyag adása, valamint a natív és 
többfázisú posztkontrasztos felvételek készítése.

Máj és epeutak. A máj vizsgálata során elenged-
hetetlen natív, artériás és portális fázis vizsgálata. 
Haemangiomák esetében késői, 5-10 perces sorozat 
mellett akár 20, 30 perces készítésére is szükség 
lehet. A gyors felvételezésnek köszönhetően külö-
nösen ki kell hangsúlyozni az artériás fázis szerepét, 
amely rendkívül fontos. Nem csak a haemangiomák 
és az FNH-k esetében, de a metastásis keresés során 
is - számos tumor, mint például a medulláris pajzs-
mirigy carcinoma, a carcinoid, a vesesejtes rák, az 
islet cell carcinoma, a colorectális daganatok, az 
emlőrák, hypervascularizált apró metastasisokat 
hozhat létre, amelyek sem a natív, sem a portális 
fázis során nem ábrázolódnak, csak a korai artériás 
fázisban detektálhatók CT vizsgálattal.

Pancreas. Pancreas vizsgálata során orális „kont-
rasztanyagként” optimálisan alkalmazhatunk vizet. 
500 ml víz 20-30 perc alatt történő elfogyasztását 
követően, közvetlenül a vizsgálat megkezdése előtt 
200-250 ml víz itatásával, kitűnően telt és kitöltött 
gastro-duodenális régiót kapunk, amely a pancreas 
vizsgálatához optimális. A pancreas vizsgálata során 
a ritka hypervascularizált pancreas tumorok (az 
inzulinomák) a klasszikus, korai artériás fázisban 
ábrázolódnak jól. A pancreas carcinomák vizsgálata 
során a legoptimálisabb egy un. pancreas fázisban 
végzett vizsgálat, amely a késői artériás fázis valójá-
ban. Az esetleges májmetastasisok keresésére a 

hepatikus, vagy portális fázis elkészítésére is szük-
ség lehet. A pancreas vizsgálata során vagy három-
fázisú kontrasztanyagos felvételeket készítünk, vagy 
kétfázisúakat, de úgy, hogy az első fázis az a panc-
reas fázis, míg a második a portális fázis legyen. 

Mellékvese. A mellékvese vizsgálatot önmagá-
ban nem végzünk, az a has vizsgálatának kiegészí-
tése lehet. A mellékvese-daganatok esetében meg-
említendő a megnagyobbodott mirigy denzitás-
mérésének diagnosztikus értéke – a mellékve-
se-eredetű elváltozások (adenomák) magas zsírtar-
talmú, habos sejtjei zsírra jellemző, míg a metastasi-
sok magas víztartalmú teriméi szolid denzitás-érté-
keket mutatnak. Ha a tumor denzitásának átlaga 
maximum 10 HU, akkor nagy valószínűség szerint 
benignus elváltozásról van szó, további vizsgálatra 
nincs szükség.

Vese. A kontrasztanyag beadása szempontjából 
öt fázist kell elkülönítenünk - annak, hogy melyik 
fázisnak van döntő szerepe a vese CT vizsgálata 
során, azt a megválaszolandó kérdés szabja meg. 
Natív felvételre minden esetben szükség van, mely-
nek során akár perdöntő denzitásértékeket is kapha-
tunk. 12-16 másodperccel a kontrasztanyag beadá-
sának kezdetét követően kapjuk az artériás fázist, 
amely leginkább alkalmas a vese artériáinak megje-
lenítésére. 20-45 s periódusban a corticális, 45-120 s 
periódusban pedig a parenchymális (nefrográfiás) 
fázis ábrázolódik a legoptimálisabban. Ezt követően 
jelenik meg a kontrasztanyag az üregrendszerben, 
amelyet a kiválasztás függvényében általában a 3-5. 
percben felvételezhetünk a legkitűnőbben. Opti-
mális esetben veseelváltozások diagnózisa során 
mind corticális, mind parenchymális, mind késői, 
üregrendszeri fázis készítése is szükséges.

A kontrasztanyag bólus megérkezésekor azon-
nali indítás és a leggyorsabb rotációs idő alkalmazá-
sa mellett elkerülhető a gyorsan telődő vena renali-
sok zavaró hatása. A vénás fázisú mérés elvégzése 
csak akkor indokolt, ha a veseparenchymát érintő 
folyamat gyanítható, rutinszerű elvégzése – különö-
sen reproductiv korú betegeknél – sugárhygiénés 
szempontból nem javasolt.

Hasi erek. CT angiográfiával jól ábrázolódnak a 
hasi aorta folyamatai (dissectio, aneurysma, elzáró-
dás, a páros és páratlan zsigeri ágak szűkületei, 
meszesedései). A vizsgálat alkalmas mind a műtéti, 
mind az intervenciós radiológiai beavatkozás (tágí-
tás, stentelés) tervezésére. Lényeges a megfelelő 
metodika kiválasztása – ha egy célzott szakasz kér-
déses, mint pl. a truncus coeliacus, vagy az artéria 
renalisok eredése, akkor a nagyobb felbontás végett 
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ennek ellenére a módszer invazivitása, költsége 
mindenképpen az Mr vizsgálatot helyezi előtérbe, 
mint elsőnek választandó diagnosztikai módszert. 
Azonban azokban az esetekben, mikor az Mr, a kor-
szerű, nagyfelbontású T2 súlyozott szekvenciák, 
illetve Mr myelográfiák ellenére bizonytalan a tüne-
tileg egyértelmű gyöki kompresszió megítélésé-
ben, a CT myelográfia jelentős kiegészítő diferenci-
áldiagnosztikai vizsgálattá válik.

Thoracalis gerinc. A thoracalis gerinc traumái, 
tumorai, degeneratív elváltozásai esetében a CT 
szintén, mint kiegészítő módszer jön szóba, az Mr 
vizsgálat mellett.

Lumbalis gerinc. A lumbalis gerinc CT vizsgálata 
csak abban az esetben indokolt, ha a tünettan alap-
ján egyértelműen meghatározható a gyöki érintett-
ség magassága. Minden olyan esetben, ahol ez 
nem egyértelmű, illetve magas lokalizáció is való-
színűsíthető, a lumbalis Mr vizsgálat választandó 
elsőnek.

rekonstrukció a discusok síkjára döntve, discu-
sonként.

5 éven belüli discus hernia után ka. adása vagy 
Mr vizsgálat javasolt.

Ajánlott MR-vizsgálati protokollok 

Koponya 

A koponya Mr vizsgálatának alapszabálya, hogy 
minimálisan kétféle szekvenciával, mindhárom sík-
ban készüljenek felvételek. A jelenlegi korszerű vizs-
gálóberendezések lehetőséget teremtenek a FLAir 
szekvenciák mellett a diffúzió súlyozott (DW) méré-
sek rutinszerű, mindennapos alkalmazására.

Rutin koponya. A rutin koponya Mr vizsgálat 
során T1 és T2 súlyozott (T1W, T2W), valamint FLAir 
és DW felvételek készülnek. A T1 általában SE szek-
vencia, de lehetőség van FSE vagy gE alkalmazására 
is. A T2 ma már minden esetben egy echos FSE 
szekvencia. A FLAir szekvencia ugyancsak FSE típu-
sú kell, hogy legyen (T2FLAir - gE) – a sima ir rend-
kívül zajos és hosszabb.

Ajánlott protokoll:
·	T1 SE Sag
·	T2 FSE Tra
·	FLAir FSE Cor
·	DW Tra

Agyi térfoglalás. Térfoglalások esetében kötelező 
az intravénás gd tartalmú kontrasztanyag adása. A 
gépek gyorsasága lehetővé teszi, hogy kontraszt-
anyag adása után 3D T1W izotróp voxeles szekven-
cia készüljön.

Ugyancsak hasznos kiegészítő szekvenciák a dif-
fúzió súlyozott mérések, melyekkel nem a csökkent 
diffúzió pontos mértékének meghatározása a cél, 
hanem az érintett terület anatómiai, morfológiai 
kiterjedése, a tumorhoz, illetve a környezetéhez 
való viszonya.

Használhatjuk még a T2* súlyozott gE szekven-
ciákat, mellyel a tumorok esetleges meszesedésé-
ről, apró bevérzéséről kaphatunk információt.
Ajánlott protokoll:
·	rutin + 
·	T2*
·	Kontraszt után

3D T1W izotróp voxel. Ha a tumor eret fog be, 
illetve kérdéses erezettsége, akkor igen hasznos a 
leletezés szempontjából a 3D TOF Mr angiográfiás 
szekvencia lefuttatása a kontrasztanyag adását 
követően, szaturációs szeletek nélkül – a munkaké-
pek értékelése a leletezést nagyban segítheti. 
ilyenkor ajánlott a kibillentés szögét (flip angle - FA) 
kissé megemelni, ezzel a T1 jelleg erősödik, az agyi 
morfológia is pontosabban ábrázolódik.

Metastasisok keresése esetén is kötelező a kont-
rasztanyag adása – teljesen negatív T1 és T2 súlyo-
zott képek esetében is találhatunk nagyszámú, 
semmiféle oedemát nem adó, kontrasztanyag nél-
kül gyakorlatilag láthatatlan gócot.

Lényeges szempont a posztkontrasztos 3D T1W 
mérés esetén a teljes intracranium lefedése, mivel 
egészen apró, pontszerű metastasisokat is találha-
tunk a convexitás gyrusaiban is! Emiatt rutinszerűen 
is indokolt a 3D-s mintavételezés.

Mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a 
vér-agy gát az nem egy kapu, ami vagy nyitva van, 
vagy nincs – különböző mértékben sérülhet, ron-
csolódhat. Emiatt hasznos, ha kontrasztanyag adása 
után nem közvetlenül indítjuk a szekvenciát, hanem 
legalább három perc várakozást követően.

Ischaemiás elváltozások. ischaemiás elváltozások 
esetében a korszerű Mr berendezések a korai diag-
nosztika új fegyvereit jelentik. Ugyan a legérzéke-
nyebben és legkorábban az érintett területet a lac-
tat megjelenésének Mr spektroszkópiával történő 
kimutatása jelentené (5 percen belül), bár a min-
dennapos rutinban nem alkalmazható. Ami a min-
dennapos rutin vizsgálatok részévé vált, az a diffú-

Hólyag. Telt hólyag esetében, a kontrasztanyag 
kiválasztás megfelelő szakaszában végzett 
CT-vizsgálat a hólyag falat pontosan ábrázolja, a kis-
medencei és retroperitoneális nyirokcsomó régiókat 
megfelelően jeleníti meg. Ugyanakkor a környezeti 
terjedés, a vesicula seminálisok esetleges érintettsé-
gének megítélése Mr vizsgálattal érzékenyebb.

Rectum. Az ultrahang mutatja a legjobb ered-
ményt a localis tumorterjedés mértékének megál-
lapításában, ugyanakkor a távoli nyirokcsomó érin-
tettségről és az esetleges távoli metastasisokról 
nem tud informálni –a CT szerves része kell, hogy 
legyen a korszerű staging folyamatának. A CT vizs-
gálathoz szükséges, hogy a rectum kitöltéséhez, és 
elkülöníthetőségéhez a betegnek kb. 200 ml higí-
tott per orális higított kontrasztanyagot adjunk be 
endorectalisan közvetlenül a vizsgálat előtt.

Női kismedence
Petefészek. Az ovarialis carcinomák előszeretettel 

terjednek a peritoneumon, és sem a CT, sem az Mr 
biztonsággal nem képes az egy centiméternél 
kisebb peritoneális metastásisokat megjeleníteni. 
Ovariális carcinoma gyanúja esetén a laparascopia 
vagy az explorativ laparatomia során lehet a pontos 
stádiumot meghatározni. A lymphogén metastási-
sok retroperitonealis jelenléte, valamint esetleges 
távoli áttétek kizárása, megerősítése ugyanakkor 
CT-vel egyértelműen diagnosztizálható.

Uterus és cervix. A CT pontossága az endometriá-
lis carcinomák staging meghatározásában az Mr 
pontosságát nem éri el. A lokális terjedés, a myo-
metrium érintettségének mértéke, a parametrium 
esetleges infiltrációja Mr vizsgálattal pontosabban 
megítélhető. A retroperitoneumban, vagy a csep-
leszben lévő nyirokcsomók, valamint a távoli metas-
tásisok tisztázó módszere viszont a CT vizsgálat. A 
parametriumok inváziója tekintetében az Mr vizs-
gálat pontossága jóval meghaladja a CT vizsgálat 
diagnosztikai pontosságát.

Férfi kismedence
Prostata. A prostata vizsgálatának egyértelműen 

elsőnek választandó módszere az endorectalis UH 
vizsgálat, amelyet a tok infiltráltságának megítélé-
sében csak az endocavitális tekerccsel végzett Mr 
vizsgálat előz meg. A CT ugyanakkor elengedhetet-
len része a stagingnek.

Musculosceletális rendszer 

A musculosceletális rendszer vizsgálatában a 
CT-nek az Mr-hez viszonyítva alárendelt szerepe 

van. Ennek oka, hogy a lágyrész-tumorok esetében 
még kontrasztanyag adása után is szegényes szö-
veti kontrasztot kapunk az Mr-hez képest. Az ízüle-
tek vizsgálata során pedig az Mr felvételekkel az 
ízfelszíni porcok, szalagok, izületi tok is értékelhető, 
melyek a CT-vel biztonsággal nem megítélhetőek. 

A finom csontszerkezeti eltérések, törések, calci-
ficatiók, kis intraarticularis idegen testek esetében 
az ízületi diagnosztikának nélkülözhetetlen kiegé-
szítő vizsgálata a CT. 

Gerinc. A nyaki és a thoracalis szakaszon, a 
gerincoszlop elsődleges vizsgáló módszere az: Mr 
vizsgálat. 

A lumbális szakaszon is csak akkor indokolt első 
választandó vizsgálatként a CT, ha egyértelműen 
lokalizálható a tünetetek alapján a gyanított patoló-
giás magasság - ma már nemzetközileg is elfoga-
dott, hogy e szakaszon felmerülő kérdések tisztázá-
sára elsősorban: Mr vizsgálat javasolt. Ugyanakkor 
traumás csontsérülések és degeneratív folyamatok 
csontelváltozásainak megjelenítésére a CT alapve-
tően szükséges kiegészítő vizsgálat.
indikációk:
·	discus hernia, degeneratív eltérések,
·	traumák.

Nyaki gerinc. Mr vizsgálatnak, mint az elsőnek 
választandó diagnosztikai módszernek, a CT fontos 
kiegészítője.

A sebészi tervezés szempontjából a nyaki szaka-
szon különösen lényeges, hogy a degeneratív ere-
detű csontelváltozásokról (osteophytákról, lateralis 
recessus és egyéb spinalis stenosisok csontos hát-
teréről), elmeszesedett szalagokról pontos képet 
kapjunk. Ezért minden olyan esetben, ahol az 
elsődlegesen választandó nyaki Mr vizsgálat csak a 
szűkületek tényét képes rögzíteni, azok típusát jelle-
gét pontosan nem, indokolt a kérdéses szakasz 
kiegészítő CT vizsgálata.

rekonstruált sík (a gerinc hossztengelyére merő-
leges axialis síkban, valamint) a gerinc hossztenge-
lyével párhuzamos sagittalis és coronalis síkokban 
is, értékelés lágyrész- és csontablakkal.

A korszerű CT berendezésekkel a cél már nem 
egy-egy rés célzott vizsgálata, hanem egy adott 
gerincszakasz egy blokkban történő felvételezése. 
Ennek eredményeképpen kapott 3D adathalmaz-
ból tetszőleges síkú és 3D rekonstrukciókat végez-
hetünk. A nem ionos, izozmoláris kontrasztanyagok 
megjelenésével elhárult a veszélye a CT myelog-
raphiákat követően kialakuló arachnoiditisnek, 
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történő korrekt összehasonlításra ad módot – felté-
ve, ha már az előző vizsgálat is e síkban készült.

Epilepsia. Epilepsiák esetében a hippocampus 
részletes vizsgálata, másrészt kis corticalis dysgene-
zisek keresésére irányuló törekvés kell, hogy kiegé-
szítse az intracraniális tér rutin felvételezését. Ennek 
során a temporalis lebeny tengelyére merőleges, 
vékonyszeletes, nagyfelbontású T2 súlyozott, vala-
mint inverziós recovery (ir) felvételek ajánlottak. 
Hasznos lehet az is, ha a temporalis lebeny tenge-
lyével párhuzamosan is megismételhetjük a méré-
seket. Ha a 3D T1W izotróp voxeles mérés felbontá-
sa nem haladja meg az 1,2 mm-t, akkor tetszőleges 
síkú rekonstrukciók segíthetik a kis szürkeállományi 
eltérések felfedését. 

A teljes intracraniális tér vizsgálata maximum 
3mm-es, gap nélküli, T2 súlyozott szeletekkel törté-
nő vizsgálatának képei negatív nézetben ugyan-
csak segíthetik gyrificatiós zavarok felfedezését. A 
FLAir képek esetleges gliosist jelezhetnek.
Ajánlott protokoll:
·	rutin + 
·	T2 FSE és/vagy ir Cor Highres – a temporalis 

lebeny tengelyére merőlegesen, esetleg azzal 
párhuzamosan

·	T2 FSE Tra – max. 3 mm-es gap nélküli szeletek
·	T1 3DW izotróp voxel – a teljes intracraniumról

Szükség esetén (pl. kis tumor gyanúja) kont-
rasztanyag adása.

Trauma. Traumákat követően a rutin felvételeket 
ki kell egészíteni a susceptibilitási eltérésekre érzé-
keny szekvenciával, úgy mint T2* súlyozott gE 
méréssel – ezen az apró, pontszerű, közvetlenül 
subcorticalisan, vagy az agytörzsi magvak környe-
zetében elhelyezkedő vérzések is láthatóvá válnak 
- melyek egyébként egyetlen más szekvenciával 
sem ábrázolódnak. Diffúz axonalis sérülésre utaló 
eltérések is e szekvenciával azonosíthatók. Kis trau-
más károsodások a diffúziós tenzor képalkotás (dif-
fusion tensor imaging – DTi) frakcionális anizotrópia 
képeivel válhatnak láthatóvá. Hasonlóan érzékeny 
szekvencia még a 3D vagy 2D TOF szekvencia – 
ezek munkaképei is alkalmasak, azonban a paren-
chyma állapotáról nem informálnak.
Ajánlott protokoll:
·	rutin + 
·	T2* súlyozott gE szekvencia
·	DTi

Érmalformációk. érmalformációk vizsgálata ese-
tén lényeges kiegészítő szekvenciák az Mr angiog-

ráfiák, a T2* súlyozott mérés, valamint esetenként 
kontrasztanyag adása is szükségessé válik. Azonban 
nem szabad pusztán az Mr angiográfiákra fókuszál-
ni, a környező parenchyma megítélésére kiegészítő 
szekvenciák is javasoltak több síkban.

Ajánlott protokoll:
·	rutin + 

Aneurysma keresés esetén
·	3D TOF artériás mérés (a munkaképek áttanul-

mányozása is szükséges!)
·	Diffúzió súlyozott mérés (a spasmus kiterjedésé-

nek feltérképezésére)
AvM esetén

·	3D TOF artériás és vénás MrA
·	Sz.e. posztkontrasztos 3D TOF mérés szaturáció 

nélkül (az MrA munkaképek diagnosztikus érté-
kűek)

·	T2 súlyozott vagy FLAir szekvenciák kiegészítő 
síkokban

·	T2* súlyozott gE szekvencia az apró vérzések, 
meszesedések vizualizálására

·	Diffúzió súlyozott szekvencia az esetleges ischa-
emiás terület ábrázolására
Cavernomatosis

·	3D TOF artériás mérés
·	T2* súlyozott gE szekvencia az apró vérzések, 

meszesedések vizualizálására
Megjegyzendő, hogy cavernomatosis gyanúja 

esetén minden esetben kötelező a T2* súlyozott gE 
szekvencia – lévén csak ezzel válhat láthatóvá 
számtalan apró cavernoma!

Sinus trombózis
·	2D vagy 3D fázis kontraszt (phase contrast MrA)
·	2D TOF vénás angiographia
·	T2 súlyozott vagy FLAir szekvenciák kiegészítő 

síkokban
·	T2* súlyozott gE szekvencia az apró vérzések, 

meszesedések vizualizálására

A 2D TOF vénás angiographia Centrumonként 
más-más síkokban készül – a lényeges szempontok, 
hogy a teljes intracraniumot magába foglaló a lehe-
tő legkevesebb szelettel kell dolgozni, azonban a 
szeletvastagság nem lehet 3 mm-nél nagyobb, és a 
szeleteknek egymást át kell fedni. Megjegyzendő, 
hogy biztonsággal az áramlás hiányáról csak a PC 
angiographia informál, a TOF mérés során a szerv-
ülő trombus tévesen áramlást jelezhet, melyet ese-
tenként a trombus kontraszthalmozása is ugyan-
csak tévesen megerősíthet.

zió súlyozott szekvencia, mely a vízmolekulák csök-
kent mozgásának megjelenítésével 4 órán belül is 
diagnosztizálhatóvá teszi a más szekvenciákkal 
nem ábrázolódó ischaemiás területet, és ugyancsak 
lehetőséget teremt a régi és a friss infarktusok elkü-
lönítésére.

A másik korszerű módszer a perfúziós vizsgálat, 
mely szintén lehetséges az új Mr berendezésekkel 
abban az esetben, ha az itt elvárt 7 ml/sec-es injek-
tálási rátát injektorral biztosítani tudjuk, és megfele-
lő posztprocesszing lehetőségek állnak rendelkezé-
sünkre.

Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy még a kor-
szerű, mindennel felszerelt Mr berendezések sem 
változtatták meg az „aranyszabályt”,miszerint a 
stroke-os betegek első vizsgálati módszere a CT – 
mely elkülöníti a vérzéses stroke-ot az ischaemiás-
tól. Másrészt az elterjedt multislice CT berendezé-
sek ugyanúgy lehetővé teszik a perfúziós vizsgála-
tokat, akárcsak a CT angiográfiákat – a sok esetben 
nyugtalan betegek gyors, sürgősségi CT vizsgálatá-
nak integráns részeként. Az Mr vizsgálat során a 
DW képeken világos, csökkent vízmolekula diffúzió-
val jellemezhető területek az ischaemiás terület 
nagy valószínűséggel irreverzibilisen károsodó köz-
pontját (core) mutatják, míg a perfúziós vizsgálattal 
a csökkent agyi perfúziójú terület (cerebral blood 
flow – CBF) határozható meg. A CBF képeken az ala-
csony perfúziójú, valamint a DW képeken a csök-
kent diffúziójú területek közötti különbség jelenti a 
még megmenthető agyszövetet (penumbra). Ez az 
eltérés (perfúziós-diffúziós mismatch) alapvető fon-
tosságú – amennyiben nincs különbség a területek 
között, akkor nincs megmenthető agyszövet, a 
trombolízistől nem várható eredmény. Minél 
nagyobb a különbség, annál látványosabb lehet a 
trombolitikus terápia hatása. Megjegyzendő, hogy 
a penumbra pusztán a CT perfúziós vizsgálat fel-
dolgozásával is meghatározható – itt a core-t a 
csökkent vérvolument (cerebral blood volume) muta-
tó agyi részlet jelenti, így a penumbrát a CT eseté-
ben a CBF és a CBv közötti különbség adja meg.

Összefoglalva a stroke-os betegek vizsgálatát 
minden esetben CT-vel kell kezdeni, az Mr azokban 
az esetekben jön szóba, ha az ictus kezdeti idő-
pontját biztonsággal ismerjük, ha a beteg nem 
nyugtalan, és Mr-ben vizsgálható.
Ajánlott protokoll:
·	rutin +
·	Diffúzió súlyozott mérés
·	Mr perfúzió
·	3D TOF intracraniális MrA

Esetenként:
·	Aortaív kontrasztanyagos Mr angiográfiája (ce 

MrA)
Ez utóbbi szekvencia logikája, hogy ischaemiás 

stroke esetében a legfontosabb eldöntendő kérdés 
az intracraniális tér vérellátásának teljes tisztázása – 
a négy ellátó ér (a két a. vertebralis és két a. carotis 
interna) teljes feltérképezése az aortaívtől a Willis-
körig.

Intracraniális gyulladás – meningitis, abscessus. 
gyulladások gyanújakor minden esetben kötelező a 
kontrasztanyag adása, lévén durális halmozás, vagy 
pl. kis sziklacsont feletti abscessus kontrasztanyag 
nélkül láthatatlan maradhat.
Ajánlott protokoll:
·	rutin + 
·	Diffúzió súlyozott mérés
·	Kontraszt után:
·	3D T1W izotróp voxel

Demyelinisatiós folyamatok. Alap szekvencia a T2 
súlyozott FLAir mérés. Lényeges szempont a jól 
választott síkok. A periventrikuláris, corpus callo-
sumban lévő, kamrára radier gócok ábrázolásának a 
legoptimálisabb, elsőnek választandó síkja a sagit-
talis, másodsorban a coronalis. A sagittalis síkú fel-
vételeken jól megfigyelhető a corpus callosum 
kakastaréj-szerű kirágottsága, valamint az esetleges 
pons, vagy medulla oblongata érintettség is. A 
FLAir axialis felvételek különösen hasznosak lehet-
nek infratentoriális gócok kimutatása során. Az akti-
vitás keresése kontrasztanyaggal rögös feladat, 
tekintettel arra, hogy normálisan a vér-agy gát nem 
átjárható a kontrasztanyag számára, mindenesetre, 
ha választ várunk, szükséges a megfelelő várakozá-
si idő kivárása a kontrasztanyagos T1 súlyozott fel-
vételek elkészítése előtt. Azonban nem szabad 
szem elől tévesztenünk azt sem, hogy esetleges 
halmozás esetén, annak pontos mértékét megálla-
pítani nem tudjuk. A módszer valójában a gyógy-
szergyárak multicentrumos tanulmányai esetén 
válik fenntartással elemezhetővé –az aktivitásról a 
klinikai tünetek informálnak.
Ajánlott protokoll:
·	rutin + 
·	FLAir vagy T2 sagittalis (3-4 mm vastag, gap nél-

kül, célzottan a középvonalban)
·	T2 súlyozott axialis (max. 3 mm, gap nélkül, teljes 

intracranium, kb. 45-50 szelet, 4 perc, commissu-
ra anterior-posterior döntésben)
Ez utóbbi szekvencia a korábbi vizsgálatokkal 
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kisebb, lefutás menti pathológiás eltérésekre csak 
kontrasztanyag adása után derülhet fény.
Ajánlott protokoll:
·	rutin +
·	Célzott axialis T2 súlyozott 3D mérés a trigemi-

nus főtörzsére lokalizálva 
·	Célzott axialis, szaturáció nélküli 3D TOF mérés a 

trigeminus főtörzsére lokalizálva
·	Célzott T1 coronális mérés a paraselláris régióra 

lokalizálva (a trigeminus kilépésétől az orbitát is 
belefoglalva) natívan és kontrasztanyag adása 
után is.

Oculomotorius paresis. Az interpeduncularis cys-
terna mélyéről induló n. oculomotorius paresise 
esetén mindig tisztázni kell, hogy nem áll-e a hát-
terében érmalformáció – basilaris oszlás környéki 
aneurysma. Ezért a rutin felvételeket ki kell egészí-
teni 3D TOF Mr angiográfiával is. Ugyancsak lénye-
ges a sinus cavernosus megjelenítése, melyre a 
coronális síkú T1 súlyozott mérés a legoptimálisabb. 
Ez utóbbit kontrasztanyag adása után is indokolt 
megismételni.
Ajánlott protokoll:
·	rutin +
·	Célzott axialis T2 súlyozott 3D mérés az interpe-

duncularis cysternára centrálva
·	Célzott axialis 3D TOF mérés az interpeduncularis 

cysternára centrálva
·	Célzott T1 coronális mérés a paraselláris régióra 

centrálva (az oculomotorius kilépésétől az orbi-
táig) natívan és kontrasztanyag adása után.
Abducens paresis. A pons alsó harmadából kilépő 

n. abducensek a prepontin cysternán előre és felfe-
lé, lateralis irányba haladva válnak láthatóvá az erő-
sen T2 súlyozott, vékonyszeletes 3D méréseken. itt 
térfoglalások mellett neurovascularis kompressziót 
is keresnünk kell. Ezért a rutin felvételeket ki kell 
egészíteni 3D TOF Mr angiográfiával is. Ugyancsak 
lényeges a sinus cavernosus megjelenítése, melyre 
a coronális síkú T1 súlyozott mérés a legoptimáli-
sabb. Ez utóbbit kontrasztanyag adása után is indo-
kolt megismételni.
Ajánlott protokoll:
·	rutin +
·	Axialis T2 súlyozott 3D mérés a prepontin cyster-

nára célozva
·	Axialis 3D TOF mérés a prepontin cysternára 

célozva
·	T1 coronális mérés a paraselláris régióra célozva 

(az oculomotorius kilépésétől az orbitáig) natí-
van és kontrasztanyag adása után.

Gerinc 

A gerinc vizsgálata során feladatunk a gerincoszlop, 
a gerinccsatorna, valamint a myelon és a kilépő 
gyökök pontos ábrázolása. A gerinc különböző sza-
kaszain a vizsgálat alapvető logikája azonos, azon-
ban az egyes szakaszok fiziológiai jellegzetességei 
miatt az optimális szekvenciák eltérnek egymástól. 
Az alapvető irányelv, hogy T1 és T2 súlyozott sagit-
talis síkú szekvenciákat követően axiális, valamint 
coronális síkú mérés is készüljön. Különösen hasz-
nos lehet jól megválasztott mátrix-szal a T2W coro-
nalis mérés, amely a forameneken kilépő gyökök 
áthaladását rendkívül jól szemlélteti.

A korszerű vizsgálóberendezéseknek köszönhe-
tően az utóbbi évtizedben a T2 FSE szekvenciák ter-
jedtek el, kiváltva a hosszú T2 SE méréseket.

A T1 súlyozott SE mérések helyettesítésére kifej-
lesztették a T1 FLAir FSE mérést, mellyel jobb liqu-
or-myelon kontrasztot lehet elérni – ezeken a képe-
ken a liquor ténylegesen fekete. Figyelnünk kell 
még a szekvencia optimalizálás során a fáziskódolás 
helyes alkalmazására – egyes szekvenciák esetében 
a head-feed irány kevesebb artefactot eredményez, 
azonban ilyenkor lényeges a phase wrap-et meg-
akadályozó opciók alkalmazása.

Nyaki gerinc. A nyaki gerincszakasz különleges-
sége a gyors liquoráramlásban rejlik, mely az FSE 
mérésekkel, leginkább axialis síkban áramlási arte-
factokat eredményez – a myelon ilyenkor nem éle-
sen határolt a liquortól. Emiatt ezen szakaszon 
gyakran jobb eredményt kapunk a megfelelően 
optimalizált gE szekvenciáktól.
rutin nyaki gerinc vizsgálat. Ajánlott protokoll:
·	T1 FLAir FSE Sag
·	T2 FSE Sag
·	T2 gE Ax
·	T1 FLAir FSE vagy T2 FSE cor

Térfoglalás. Térfoglalás gyanúja esetén a magas 
víztartalmú daganatsejtek kitűnően ábrázolódnak 
STir szekvenciával – különösen igaz ez a csontme-
tastázisokra. A canalis spinalisban lévő, vagy abba 
törő térfoglalás gyanúja esetén mindig kell intravé-
nás kontrasztanyagot adnunk, s ezt követően a kér-
déses szakaszt mindhárom síkban zsírelnyomásos 
T1 súlyozott felvételekkel vizsgálnunk. Amennyiben 
multiplex csontmetastásisok nem destruálják a cor-
ticálist és nem terjednek a canalis spinalisba, nem 
szükséges kontrasztanyag adása csak akkor, ha dif-
ferenciáldiagnosztikai probléma merül fel. ilyenkor 

Hydrocephalus. Lényeges a kamrarendszer 3D 
ábrázolásra is alkalmas felvételezése, az agyi paren-
chyma pontos megítélésével együtt. valamennyi 
géptípus ma már alkalmas a liquorpulzáció megje-
lenítésére és annak meghatározására is.

Ajánlott protokoll:
·	rutin + 
·	T2 súlyozott axialis (max. 3 mm, gap nélkül, teljes 

intracranium, kb. 45-50 szelet, 4 perc, commissu-
ra anterior-posterior döntésben – alkalmas a 
kamrarendszer segmentációjára, térfogati meg-
határozására és alaki leírására)

·	Cine PC sagittalis (16 fázis számítása a sagittalis 
áramlás magnitude képeken történő ábrázolásá-
ra elégséges)

·	Cine PC axialis (merőlegesen az aquaeductusra 
– az áramlási görbe pontos számítására, a stroke 
volumen meghatározására a fázis felvételeken)

A sagittalis CiNE sorozatot érdemes elvégezni 
akár hydrocephalus communicansra, akár aque-
ductus stenosisra van gyanú. Akkor is ajánlatos 
elvégzése, ha intraventriculáris középvonali tumor 
ábrázolódik, vagy ha a iii., vagy iv. kamra extrém 
módon felfújt, ha nem is látszik bennük kóros. Az 
aqueductusra merőleges mérés hasznos, ugyan a 
liquoráramlás quantitatív módon becsülhető belő-
le, sok buktatót rejt magában. Felfokozott liquorá-
ramlásról beszélünk, ha a csúcssebesség megha-
ladja a 10 cm/s-t, illetve a stroke volumen a 100 ěl/
perc értéket – azonban ilyenkor sem lehetünk biz-
tosak benne, hogy shuntre jól reagáló Normal 
Pressure Hydrocephalus esetével állunk-e szem-
ben.

Célzott CiNE mérések végezhetők pl. arachnoi-
dealis cysták, vagy syrinx esetében communicabili-
tást vizsgálva, azonban ez nagyon óvatos véle-
ményalkotást kíván, csak szerencsés esetben meg-
fogható az esetlegesen fennálló shunt.

Sella. Az adenohypophysis vascularizáltsága 
miatt a dinamikus sella vizsgálat nyert teret az utób-
bi években – a korszerű Mr vizsgáló berendezések 
alkalmazásával 60-80 mp-en keresztül végzett min-
tavételezések már megfelelő idő- és térbeli felbon-
tásban készülhetnek..
Ajánlott protokoll:
·	T1 súlyozott FSE sagittalis és coronalis natívan 

(max. 3 mm-es szeletvastagság)
·	T1 súlyozott FSE felvételek mindhárom síkban, 

kontrasztanyag adása után
·	Amennyiben mód van rá a kontrasztanyag adá-

sát közvetlenül követő 80-90. másodpercben, 

10-15 mp-enkénti mintavételezéssel 3D T1W 
dinamikus szekvencia sorozatot is készítsünk – 
egyes mikroadenomák csak a korai artériás fázis-
ban ábrázolódnak.

Belső fül. Belső fül vizsgálata esetén, a korszerű 
berendezéseken elsősorban a meatus acusticus 
internusra célzott, erősen T2 súlyozott 3D mérések 
jönnek szóba, kiegészítve szaturáció nélküli, ugyan-
csak célzott 3D TOF Mr angiográfiával, hol a mun-
kaképek diagnosztikai fontossága emelendő ki.

Ajánlott protokoll:
·	rutin +
·	A belső hallójáratra célzott axialis T2 súlyozott 3D 

mérés (extrém módon megemelt TE-vel (7-800 
ms) és maximalis echotrainnel (128-256)– az 
effektív szeletvastagság maximum 1 mm)

·	A belső hallójáratra célzott axialis, szaturáció nél-
küli 3D TOF mérés

·	Esetenként posztkontrasztos T1 súlyozott célzott 
mérések (coronális, axialis)
Kontrasztanyag adása csak abban az esetben 

szükséges, ha a nervus vestibulocochlearis, vala-
mint a nervus facialis nem követhető a meatus 
acusticus internus-ban, ha a meatus kitöltött.

A 3D T2W mérés lehetőséget teremt a csiga és a 
félkörös ívjáratok 3D ábrázolására is, míg a munka-
képek segítségével pl. felső félkörös ívjárat dehis-
tenciára is fény derülhet.

Trigeminus neuralgia. Trigeminus neuralgiák ese-
tében lényeges a trigeminus főtörzsének nagyfel-
bontású ábrázolása (T2 súlyozott 3D – hasonlóan a 
belső fülhöz), valamint a trigeminus környezetében 
ábrázolódó anatómiai képletek pontosítása (szatu-
ráció nélküli célzott 3D TOF az erek megítélésére, 
azonos pozícióban, mint a T2 súlyozott 3D – ugyan-
csak hasonlóan a belső fülhöz).

Tekintettel arra, hogy a gasser-dúcot követően 
az ideg szétválik, az trigeminus törzsek tipikus 
tünettana esetén az egyes idegek (n. ophthalmicus, 
n. maxillaris, n. mandibularis) lefutását kell nagy fel-
bontással ábrázolni. Ennek során alapszekvenciánk 
a vékonyszeletes T1 súlyozott coronális mérés, mely-
lyel a parasellaris régiót, a sinus cavernosisban lefu-
tó törzseket ábrázolhatjuk, de láthatóvá válik a n. 
maxillaris, valamint a n. mandibularis kilépése is. 
(foramen rotundum, foramen ovale) A fissura orbi-
talis superioron kilépő n. ophthalmicus a T1 súlyo-
zott, vékonyszeletes célzott axialis felvételeken 
ábrázolódik a legkitűnőbben. Ajánlatos a felvételek 
megismétlése kontrasztanyag adása után is – 
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kerülhetjük el. Megjegyzendő, hogy a kontraszt-
anyag adás indikációjának degeneratív postopera-
tív gerinc esetében semmi köze nincs a műtéttől 
eltelt időhöz – a hegesedés mértéke nagyfokú 
egyéni variabilitást mutat, melyet a műtéttechnika 
és a beteg hegesedésre való hajlama befolyásol. A 
mai microsebészeti beavatkozásokkal, rövid idővel 
műtét után, szinte teljesen negatív képet kapha-
tunk, míg más esetekben durva postoperatív hege-
sedéssel találkozunk. Minden esetben a hegesedés 
mértéke, a heg és a korong elkülöníthetősége szab-
ja meg a kontrasztanyag adás indokoltságát – nem 
pedig a műtéttől eltelt idő.

rutin lumbalis gerinc vizsgálat
Ajánlott protokoll:
·	T1 FLAir FSE Sag
·	T2 FSE Sag
·	T2 FSE Ax
·	T1 FLAir FSE vagy T2 FSE cor

Térfoglalás
Ajánlott protokoll:
·	rutin +
·	T2 STir FSE Cor
·	Kontraszt után:
·	T1 FS FSE Sag
·	T1 FS FSE Cor
·	T1 FS FSE Ax

gyulladás
Ajánlott protokoll:
·	rutin +
·	T2 STir FSE Cor
·	Kontraszt után:
·	T1 FS FSE Sag
·	T1 FS FSE Cor
·	T1 FS FSE Ax

Degeneratív betegségek. Az operált gerinc nem 
automatikusan jelenti kontrasztanyag adásának 
indikációját – vannak olyan személyek, kiknél több-
szöri műtét esetén sem alakul ki hegesedés, és van-
nak olyanok, akiknél már az első műtét után súlyos 
hegesedést találunk. Hegesedés esetében is csak 
akkor indokolt a kontrasztanyag adása, ha az elvég-
zett szekvenciákkal továbbra is kételyeink maradtak 
a heg-hernia differenciálásában. Megjegyzendő, 
hogy a korszerű készülékeken lévő kémiai zsírelnyo-
más lehetősége a postkontrasztos felvételek érté-
kességét nagyban növeli.
Ajánlott protokoll:

·	rutin – szükség esetén
Kontraszt után:

·	T1 FLAir TSE Sag
·	T1 FSE FS Ax

Arckoponya 

Jóllehet az arckoponya vizsgálata esetenként a 
koponyavizsgálat kiegészítő része, célzott vizsgála-
tára sok esetben szükség van. Speciális vizsgálati 
megközelítést kíván úgy az orbita vizsgálata, vagy 
akár az orrmelléküregek és maxillofaciális régió vizs-
gálata. általánosságban megjegyzendő, hogy az 
arckoponya esetében fontosak a különböző „zsírel-
nyomásos” szekvenciák, mint a CSi mérések, vala-
mint a zsírt nem megjelenítő STir szekvenciák.

Orbita. Az orbita esetében kiemelendő, hogy két 
alapvetően fontos sík, a transversalis és a coronális 
mellett a nervus opticusokra célzott parasagittalis 
és paraxialis felvételek is fontosak lehetnek. 
Ugyancsak lényeges, hogy mindig nagy felbontású 
vizsgálatra törekedjünk, maximum 3 mm-es szelet-
vastagsággal. Korábban a jel-zaj viszony növelése 
érdekében orbita tekercset alkalmaztunk - a jelenle-
gi több csatornás koponya tekercsek már megfele-
lő felbontást és jel-zaj viszonyt tudnak biztosítani.
Ajánlott protokoll:
·	T1 FSE Ax
·	T1 FSE Cor
·	T2 FSE Cor FS

szükség esetén
·	T1 FSE Parasag
·	T1 FSE Paraxi

valamint kontrasztanyag adása után
·	T1 FSE Cor FS
·	T1 FSE Parasag FS
·	T1 FSE Paraxi FS

Orrmelléküregek. Az orrmelléküregek vizsgálatá-
nak legfontosabb síkjai az axális és a coronális síkok. 
Lényeges kiegészítő szekvenciák a STir és az FS 
mérések – amennyiben a tér homogén az FS-t kell 
alkalmazni, ha az FS képek inhomogének, akkor a 
zsírszövet jelszegénységét STir-rel kell elérni.
Ajánlott protokoll:
·	T1 FSE Cor
·	T1 FSE Ax
·	T2 FSE Cor FS vagy STir
·	T2 FSE Ax FS vagy STir

natív T1 súlyozott mérések zsírelnyomás nélkül vál-
nak segítségünkre. Kontrasztanyag adásával, zsírel-
nyomás nélküli T1W felvételekkel kezdeni a metas-
tasis keresést, műhiba – mivel zsírelnyomás nélkül a 
kontrasztos képeken a metastasis hasonló, vagy 
azonos jelintenzitásúvá válhat a környező csontve-
lővel.
Ajánlott protokoll:
·	rutin +
·	STir FSE Sag
·	Kontraszt után:
·	T1W FS (fat sat - zsírelnyomás) Sag
·	T1W FS Cor
·	T1W FS Ax

gyulladás. Csontban lévő gyulladás esetében az 
érintett terület oedemájának ábrázolása a legkifeje-
zőbb STir méréssel, így ennek elvégzése is javasolt 
elsősorban a coronális síkban. Ha myelonban kere-
sünk gyulladásos gócokat, akkor a T2 FLAir szek-
venciát kell alkalmaznunk. Esetenként kontraszt-
anyag adása is szóba jön, akkor a T1 súlyozott felvé-
teleket mindhárom síkban ajánlatos elkészíteni.
Ajánlott protokoll:
·	rutin +
·	T2 STir FSE Cor

vagy
·	T2 FLAir FSE Sag
·	Kontraszt után:
·	T1W FS Sag
·	T1W FS Cor
·	T1W FS Ax

Degeneratív betegségek
Ajánlott protokoll:
·	rutin

Thoracalis gerinc. A thoracalis szakaszon a liquo-
ráramlás mérsékeltebb, de még igen intenzív – 
ezért van, hogy a myelon mögött gyakran áramlási 
jeleket láthatunk. Ugyanakkor itt nem alkalmazhat-
juk a gE szekvenciákat, mivel a fiziológiás mozgások 
(légzés, aorta pulzációja, liquorpulzáció) kifejezett 
műtermékeket okoznak.

Lényeges, hogy a thoracalis szakasz alapvetően 
hosszú, ezért törekedni kell a nagy felbontású kép-
alkotásra mind a T2 súlyozott sagittalis, mind a T2 
súlyozott axialis mérés esetében.
rutin thoracalis gerinc vizsgálat
Ajánlott protokoll:
·	T1 FLAir FSE Sag
·	T2 FSE Sag

·	T2 FSE Ax
·	T1 FLAir FSE vagy T2 FSE cor

Térfoglalás. Ezen szakaszon is hasznos kiegészí-
tője a rutinnak a STir mérés, valamint a kontraszt-
anyagos vizsgálat.
Ajánlott protokoll:
·	rutin +
·	T2 STir FSE Cor
·	Kontraszt után
·	T1W FS (fat sat – zsírelnyomás) Sag
·	T1W FS Cor
·	T1W FS Ax

gyulladás. Kiemelendő, hogy a myelon felszínén 
esetenként megfigyelhető leptomeningeális hal-
mozás csak a kontrasztanyag beadása után percek-
kel jelenik meg, ezért érdemes a kontrasztanyag 
adását úgy időzíteni, hogy a T1 súlyozott szekven-
ciáig elegendő idő teljék el (min. 3 perc) a halmozás 
kialakulásához.
Ajánlott protokoll:
·	rutin +
·	T2 STir vagy T2 FS FSE Cor

vagy kérdéses myelon esetében
·	T2 FLAir FSE Sag

Kontraszt után:
·	T1 FLAir FSE Sag
·	T1 FLAir FSE Cor
·	T1 FLAir FSE Ax

Degeneratív betegségek
Ajánlott protokoll:

·	rutin

Lumbalis gerinc. A lumbális gerincszakaszon a 
leglassabb a liquor pulzációja, ezért itt a T2 súlyo-
zott axiális képeken gyakorlatilag áramlási műter-
méket már nem látunk. Lényeges, hogy ahhoz, 
hogy a filum terminale rostjait, azok esetleges dislo-
catióját, köztük lévő pathológiás eltéréseket ábrá-
zoljuk, nagy felbontású T2 súlyozott axialis FSE vizs-
gálat javasolt. Egyes központokban előnyben része-
sítik még a T1 súlyozott axialis felvételeket, azonban 
tudnunk kell, hogy a T2 súlyozott FSE mérésekkel 
érzékenyebben lehet nem csak a leszálló rostokat 
vizualizálni, hanem postoperatív esetekben a discus 
herniákat a hegesedéstől is elkülöníteni. Ugyanakkor, 
ha e szekvenciával sem egyértelmű a kitüremkedő 
korong, vagy recidív sérv elkülönítése a postopera-
tív hegesedéstől, a kontrasztanyag adását itt sem 
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Ajánlott protokoll:
·	EKg vezérlés
·	T1 FSE Ax
·	T1 FSE Cor
·	T1 FSE Sag
·	T2 FSE Ax

szükség esetén kontrasztanyag adása:
·	T1 FSE Ax
·	T1 FSE Cor
·	T1 FSE Sag

Mellkasfal. A mellkasfali eltérések pontos feltér-
képezésére kitűnő lehetőséget biztosít multiplana-
ritásánál fogva az Mr vizsgálat – azonban itt is csak 
a CT vizsgálatot egészíti ki felnőtt korban. Csecsemő 
és gyermekkorban viszont elsőnek választandó, 
egyrészt kitűnő lágyszöveti kontrasztja, másrészt 
multiplanaritása és nem utolsósorban ionizáló 
sugárzástól mentessége miatt.
Ajánlott protokoll:
·	EKg vezérlés
·	T1 FSE Ax
·	T1 FSE Sag
·	T2 FSE Ax
·	T2 FSE Cor

szükség esetén kontrasztanyag adása:
·	T1 FSE Ax
·	T1 FSE Cor
·	T1 FSE Sag

Nagyerek. A szív és a mellkasi nagyerek vizsgála-
tainak többféle elvárást kell kielégíteni. A mozgó 
szív többsíkú, többfázisú vizsgálata mellett, az aor-
taív ágairól, illetve az aorta teljes mellkasi szakaszá-
ról kell diagnosztikus értékű információt szolgáltat-
ni. Az aortaív tekintetében a ceMrA vizsgálat a 
választandó módszer. Ugyancsak ennek alkalmazá-
sával érhetjük el a legoptimálisabb eredményt a 
tüdőerek vizsgálatában – itt kiemelendő, hogy a 
tüdő térfoglaló folyamatai esetében figyelmet kell 
fordítani a ceMrA szekvencia munkaképeire is, 
mert csak ezekből ítélhető meg pontosan a térfog-
lalás erekhez való viszonya. A ceMrA alkalmas a 
pulmonális embóliák ábrázolására – az egyes 
embólusok lokalizációja, cine vizsgálatokkal még 
azok mozgása is megítélhető.
Ajánlott protokoll:
·	EKg vezérlés
·	T1 FSE Ax
·	T1 FSE Cor
·	T1 FSE Sag
·	T2 FSE Ax

·	ceMrA - időzítése a szekvencia (pl. elliptic 
K-space mintavétel) és a kérdéses lokalizáció (pl. 
pulmonalis embolia- truncus pulmonalis; aortaív 
– bal kamra) függvénye. A kontrasztanyag vizs-
gálati régióba való jutásának pontos időzítését 
pl. SmartPrep a speciálisan elhelyezett rOi-k által 
biztosíthatja.

Szív. A szív Mr vizsgálatait három alapvető cso-
portra kell bontanunk, az egyik a coronáriák ábrázo-
lása, a másik a szív többszeletes, többfázisú (multis-
lice-multiphase; MS-MP) morfológiai képe, a har-
madik pedig a szív funkcionális vizsgálata. A funk-
cionális vizsgálatok egyrészt alkalmasak a szív telje-
sítményének, másrészt a szívizom állapotának meg-
ítélésére is.

A coronáriák ábrázolására legalkalmasabb szek-
venciák területén még nincs konszenzus. 
vizsgálhatók, retro vagy prospectív triggerelve, 
szegmentált vagy spirál, 2D vagy 3D adatgyűjtéssel, 
légzésvisszatartásban vagy a rekesz mozgását folya-
matosan detektáló, a képeket mintegy újra regiszt-
ráló navigátor echo alkalmazásával, kontrasztanyag 
adásával vagy anélkül – a heterogén metodikai 
lehetőségek a módszer szenzitivitása és specificitá-
sa terén nagy szórást mutatnak. Megjegyzendő, 
hogy a terjedő 64+ szeletes CT-k mellett a corona-
riák vizsgálatában az Mr-nek egyre kisebb szerep 
jut.

A MS-MP vizsgálatok során a cél az, hogy nagy-
felbontású, mozgási műtermékektől mentes szele-
teket készítsünk a teljes szívről a szívciklus különbö-
ző pontjain. A vizsgálat pontos 3D lokalizációt köve-
tően, 8-10 pozíciónak megfelelően, 8-16 szívciklus 
függő felvételt eredményez. A nagymennyiségű 
képanyag kiértékelését speciális szoftverek segítik, 
melyekkel a szív teljesítményét jellemző paraméte-
rek határozhatók meg: a vég systoles és diastolés 
térfogat és falvastagság, az ejectiós fractió, a stroke 
volumen, vagy a myocardium tömege.

A funkcionális vizsgálatok terén az ugyancsak 
EKg vezérelt cine mérések képei az áramlások pon-
tos megítélése mellett, a különböző fali mozgási 
rendellenességeket, mint pl. pseudoaneurysmák 
vagy jobb kamrai dysplasia, is jól ábrázolják. A kont-
rasztanyag alkalmazásával végzett perfúziós vizs-
gálatok a szívizomzat károsodásának mértékét is 
képesek megjeleníteni – a hypoperfundált terüle-
tek mellett az elhalt, károsodott részek is azonosít-
hatóak. A korai perfúziós felvételeken a kontraszt-
anyagot a károsodott hypoperfundált terület nem 
halmozza – a legtöbb tanulmány alapján ezen terü-

Térfoglalás esetén kiegészítőleg kontrasztanyag 
adása is szükségessé válhat – ilyenkor törekedjünk a 
CSi felvételek alkalmazására, mert csak a CSi FS 
mérésekkel érhetünk el zsírelnyomott szép poszt-
kontrasztos felvételeket, mivel a STir esetében a 
rövid inverziós idő nem csak a zsír, hanem a halmo-
zás jelét is csökkenti, lévén azok relaxációs ideje 
hasonló.
Kontrasztanyag adása után:
·	T1 FSE Cor FS
·	T1 FSE Ax FS

Nyak 

Nyaki lágyrész. A nyaki lágyrészek vizsgálatában az 
elsőrendű fontosságú sík az axiális, a keresztmetsze-
ti anatómia pontos megítélésére. Ugyanakkor a 
coronális sík is nélkülözhetetlen valamennyi eset-
ben. Sagittalis sík a középvonali elváltozások vizsgá-
lata során válik szükségessé. Lényeges szempont a 
zsírelnyomás alkalmazása a T2 súlyozott felvételek 
és a posztkontrasztos T1 súlyozott mérések eseté-
ben.
Ajánlott protokoll:
·	T1 FSE Ax
·	T2 FSE Ax FS
·	T2 FSE Cor STir
amennyiben kontrasztanyag adására is szükség 
van:
·	T1 FSE Ax FS
·	T1 FSE Cor FS
·	T1 FSE Sag FS

Gége. A gége vizsgálata során mindhárom sík 
ábrázolása elengedhetetlen. A coronális képalkotás 
segít a ventriculus laryngis kötelező ábrázolása mel-
lett a supraglotticus tumorterjedés megítélésében 
is. A sagittalis középvonali felvételeken a gége elül-
ső összeköttetései ábrázolódnak kitűnően. A zsírel-
nyomás itt is nagy segítségünkre van – nélküle a 
tumort a preepiglotticus és paraglotticus zsírszövet 
szigetektől biztonsággal elkülöníteni nem tudjuk. A 
gége vizsgálata esetében különösen fontos kihang-
súlyozni a gyors spin echo szekvenciák alkalmazá-
sának szükségességét megfelelő beállítási paramé-
terek mellett (ET, TE).
Ajánlott protokoll:
·	T1 FSE Ax
·	T2 FSE Ax FS vagy STir
·	T2 FSE Cor FS vagy STir
·	T1 FSE Cor

·	T1 FSE Sag
szükség esetén kontrasztanyag adása

·	T1 FSE FS Ax
·	T1 FSE FS Cor
·	T1 FSE FS Sag

Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy. A pajzsmirigyek 
vizsgálati logikájának minden esetben ki kell elégí-
teni az esetleges mediastinális terjedést, tehát az 
alap axiális síkot ki kell egészíteni coronális esetleg 
sagittalis felvételekkel. A mellékpajzsmirigyek 
száma, mérete és lokalizációja nagyfokú egyéni 
variabilitást mutat – a legfontosabb mérések a T2 
súlyozott axialis és coronális felvételek a mirigyek 
ábrázolása során.
Ajánlott protokoll:
·	T1 FSE Ax
·	T2 FSE Ax FS vagy STir
·	T2 FSE Cor FS
·	T2 FSE Sag FS

szükség esetén kontrasztanyag adása:
·	T1 FSE FS Ax
·	T1 FSE FS Cor
·	T1 FSEE FSSag

Mellkas 

A mellkas Mr vizsgálatai közé tartoznak a speciális 
protokollokat igénylő szív és emlő vizsgálatok, vala-
mint az egyszerűbb mellkasfal, mediastinum, és 
nagyér vizsgálatok. A korszerű berendezések a 
mellkasi Mr vizsgálat valamennyi területén új lehe-
tőségeket teremtettek.

Mediastinum. A mediastinális képletek pontos 
differenciálásának kiegészítő eszköze az Mr vizsgá-
lat. A multislice CT berendezések előtt sok esetben 
az Mr vizsgálat pontosabb képet adott a mediasti-
numról, ugyanakkor ma már az MS CT vizsgálatok, 
megfelelő metodika esetén, biztonságos diagnosz-
tikai lehetőséget nyújtanak.

A mediastinális Mr vizsgálatok végzésének alap-
vető feltétele az EKg vezérlés. A vizsgálatok során a 
gyors SE szekvenciákat alkalmazhatjuk. A vizsgálat 
indikációját jelentik a különböző térfoglalások (thy-
momák, erekre terjedő tüdőtumorok), valamint az 
érbetegségek (dissectiók, aneurysmák, congenitális 
malformatiók). Kiemelendő, hogy míg felnőttkor-
ban az esetek nagy részét az MS CT pontosan tisz-
tázhatja, addig csecsemő és gyermekkorban a 
mediastinalis Mr vizsgálat pontosabb eredményt 
ad a röntgensugár alkalmazása nélkül.
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Has 

A has Mr vizsgálatában forradalmi változást jelen-
tettek a korszerű Mr berendezések – ezekkel vált 
lehetővé a légzés-visszatartásos (Breath-Hold; BH) 
vizsgálatok sora, melyekkel 1-2 légzés-visszatartási 
periódus alatt lehet mozgási műtermék mentesen 
vizsgálni a hasat, T1 és T2 súlyozással egyaránt. 
Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a rekeszmoz-
gást folyamatosan figyelő, a rekeszre helyezett 
navigátor echo alkalmazása mindenképpen kor-
szerűbb, a beteg számára kevésbé megterhelő, 
artefact mentes képeket fog eredményezni. A has 
vizsgálata során lényeges még a zsírelnyomás fon-
tosságának kiemelése is. A májelváltozások diffe-
renciáldiagnosztikai vizsgálata szükségessé teszi 
esetenként a dinamikus vizsgálatok végzését is, 
míg az in phase out of phase CSi (Chemical Shift 
Imaging) képalkotás a májelváltozások mellett a 
mellékvese térfoglalások differenciáldiagnosztiká-
jában elengedhetetlen.

Máj. A máj vizsgálata során mind a T1, mind a T2 
súlyozott felvételek készítése alapvetően fontos. 
Ugyancsak lényeges a kontrasztanyagos vizsgálat, 
mely során mind artériás, mind portális fázis készí-
tése szükséges, esetenként kiegészítve késői felvé-
telekkel is.
Ajánlott protokoll:
·	T1 FSE BH (Breath-Hold - légzésvisszatartásos) Ax
·	T2 FSE BH Ax
·	T2 FSE FS BH Ax
·	T2 FSE BH Cor

szükség esetén kontrasztanyag adása:
·	3D T1 FS Ax dinamikus sorozat (2 percen kesztül 

25-30 mp-es mintavételezéssel)
Kiegészítő (késői) 3D T1 FS felvételek coronalis 

és sagittalis síkokban.

Epeutak. Az epeutak ábrázolásának kitűnő lehe-
tősége az MrCP (Magnetic resonance Cholangio-
Pancreaticography). Alkalmas szekvencia minden 
erősen T2 súlyozott mérés. A legoptimálisabb felvé-
teleket Single Shot Fast Spin Echo (SSFSE) szekven-
ciával kapjuk, mellyel légzésvisszatartásban készít-
hetünk megfelelő szeletszámot. Mivel a mérés egy 
szeletet egy másodpercen belül készít, minimális az 
artefact képződés. Figyeljünk arra, hogy az echo idő 
extrém magas legyen (>800 ms) – ennek köszönhe-
tően gyakorlatilag csak a folyadéktartalmú terek 
ábrázolódnak. Fontos az echo train megfelelő meg-
választására is – a 128 optimális eredményt ad.
Ajánlott protokoll:

·	T1 FSE BH Ax
·	T2 FSE BH Ax
·	T2 2D SSFSE BH Parasag
·	T2 2D SSFSE BH Ax
·	T2 3D SSFSE BH Ax vagy Cor

Pancreas. A pancreas vizsgálata során lényeges a 
vékony szelet (maximum 3-4 mm) és a nagy felbon-
tás. Alap szekvencia a T2 súlyozott, valamint a post-
kontrasztos T1 súlyozott zsírelnyomásos mérés. A 
kontrasztanyag adását követően itt is lényegesek a 
korai artériás felvételek (a hypervascularizált inzuli-
noma, vagy a hypovascularizált carcinoma végett), 
valamint a portális fázis is.

Az MrCP vizsgálat a pancreas vezeték ábrázolá-
sának kitűnő eszköze, különösen akkor, ha módunk-
ban áll secretin stimulált MrCP (Se-MrCP) felvétele-
ket is készíteni. Ezzel akár a pancreas secretio funk-
cionális elemzése is lehetővé válhat (Matos-féle 
klasszifikáció).
Ajánlott protokoll:
·	T1 FSE BH Ax
·	T2 FSE FS BH Ax
·	T2 FSE BH Cor
·	2D vagy 3D MrCP (ha lehetőség van rá Se-MrCP)

szükség esetén kontrasztanyag adása:
·	3D T1 FS Ax dinamikus sorozat (2 percen keresz-

tül 25-30 mp-es mintavételezéssel)
Kiegészítő (késői) 3D T1 FS felvételek coronalis 

és sagittalis síkokban.

Mellékvese. A mellékvese térfoglalások differen-
ciáldiagnosztikájában nagy segítségünkre van az, 
hogy minden mellékvese eredetű térfoglalás magas 
zsírtartalmú, míg a metastatikus elváltozások magas 
víztartalmúak. Ezt CSi képalkotással tudjuk elkülöní-
teni – a legalkalmasabb szekvencia a kettős echo-s, 
in phase és out of phase T1 súlyozott gE mérés. Az 
out of phase felvételeken a magas zsírtartalmú mel-
lékvese adenoma jelintenzitás csökkenést mutat az 
in phase képekhez képest, szemben a magas víztar-
talmú metastázisokkal. Tehát meg kell határozni, 
hogy ugyanazon területnek hány százalékkal csök-
ken a jelintenzitása az out of phase felvételeken az 
in phase képekhez viszonyítva. Abban az esetben, 
ha a jelintenzitás csökkenés határértékének 20%-ot 
veszünk, a CSi képalkotással a mellékvese adeno-
mák diagnosztizálása terén 98%-os szenzitivitásá-
hoz 92-100%-os specificitás társul! 
Ajánlott protokoll:
·	T1 FSE Ax
·	T2 FSE Ax

letek csak részben életképesek. A késői halmozás 
(10-20 perc) vizsgálata során a hypoperfundált terü-
leten belül egy adott régióban nem mosódik ki a 
kontrasztanyag – ez a terület döntően elhalt terüle-
tet jelent.
Ajánlott protokoll – MS-MP morfológia és funkció:
·	3D lokalizáció
·	2D Fiesta MS-MP Tra
·	2D Fiesta MS-MP short axis
·	2D Fiesta MS-MP long axis

Ajánlott protokoll – szívizom funkció (perfúzió és 
életképesség):
·	Kontrasztanyag adása után
·	2D FgrE short axis

vagy
·	EPi shor taxis

Késői halmozás:
·	2D FgrE vagy EPi short axis vagy long axis

Emlő. Az emlő Mr vizsgálata megfelelő indikáci-
ók esetén rendkívül fontos helyet foglal el az emlő-
diagnosztikában. Alapvető indikációk: denz emlő, 
okkult tumor, postoperatív állapot, emlőprotézis 
implantáció, multifokalitás, bilateralitás kérdése. 
Lényeges, hogy a módszer fontossága ellenére is 
kiegészítő vizsgálat – nem helyettesíti az előzete-
sen elvégzett mammográfiát és emlőultrahangot. 
Lényeges, hogy a menopausa előtt lévő hölgyek 
esetében a vizsgálat a ciklus második hetében tör-
ténjen, mert egyébként a hormonális változások 
malignitásra gyanús képet mutathatnak.

Az emlő Mr vizsgálat egyrészt morfológiai, más-
részt funkcionális, dinamikus vizsgálat. Míg koráb-
ban csak 2D mintavételezéssel lehetett az emlőt 
dinamikus sorozatokkal vizsgálni, addig az Mr 
berendezések fejlődésével lehetővé vált a 3D dina-
mikus vizsgálat is. Ezzel a szeletvastagság is 3-4 mm 
alá csökkent, megfelelően választott Phase FOv-val 
(vagy rEC FOv-val) submilliméteres felbontást is 
elérhetünk.

Az alkalmazott síkok választásában kompro-
misszumokat kell kötni. A transzverzális sík előnye, 
hogy az emlőparenchyma axilláris nyúlványát is 
ábrázolja, hátránya, hogy a Phase FOv érdemben 
nem csökkenthető, ezáltal a 3D blokkban a szelet-
szám limitált, maximum 2,5-3 mm-re csökkenthető 
a szeletvastagság. A coronális aquisitió előnye, 
hogy a Phase FOv csökkentésével (akár 50 %) több 
szeletet is készíthetünk, emiatt 2,5 mm alá is lehet 
a szeletvastagsággal menni, hátránya, hogy az axil-

láris nyúlványt esetenként nem ábrázolja teljes 
egészében, valamint egyes gépeknél gradiens 
artefact is előfordulhat a szélső szeletekben. 
géptípus függő, hogy sagittalis vagy coronalis, 
esetleg axialis aquisitiót preferál, azonban lénye-
ges, hogy amennyiben lehetséges, törekedjünk 
mindkét emlő egy időben történő 3D T1W FS dina-
mikus vizsgálatára.

A fentieket figyelembe véve rutin esetekben az 
axialis síkot, esetenként a coronálist javasoljuk. A 
dinamikus vizsgálat előtt lényeges a zsírelnyomásos 
T2 súlyozott felvételek készítése, ez esetben meg-
jegyzendő, hogy a CSi FS nem mindig homogén 
eredményt ad – ez jól helyettesíthető ugyanakkor a 
T2 súlyozott FSE STir szekvenciával. A dinamikus 
vizsgálat során törekedjünk arra, hogy 1 perces 
mérések alatt annyi szeletet vegyünk fel a 3D aqui-
sitió során, amennyit csak lehet, és hogy a dinami-
kus sorozatot a 6. percig folyamatosan végezzük. A 
korszerű Mr készülékek megteremtették a lehető-
séget arra, hogy a sorozatok indítása automatiku-
san történjen, és arra is, hogy a natív sorozat kivoná-
sa a posztkontrasztos felvételekből automatikusan 
megtörténjen. Ajánlott a dinamikus sorozatot köve-
tően nagy felbontású 3D T1W FS felvételek készíté-
se is kiegészítő síkokban.

Az értékelésnél lényeges szempont, hogy a 
kontrasztfelvételi görbe alakja milyen, mikor éri el a 
maximális intenzitást, és hogy jellemzi-e kimosási 
(wash out) fázis. Amennyiben a halmozás csúcsa a 3. 
perc előtt következik be, a kontrasztfelvétel dinami-
kája alapján az elváltozás malignitásra gyanús. Ezt 
megerősítheti az esetlegesen fennálló wash out 
jelenség. Ha a halmozás a dinamikus vizsgálat alatt 
fokozatosan növekszik, illetve a maximum érték a 3. 
percet követően detektálható, akkor az elváltozás 
benignus jellegű halmozással jellemezhető. 
álpozitivitást találhatunk adenomatosus fibroade-
nomák esetében, vagy a ciklus második felében 
végzett vizsgálat során. álnegativitást mutathat 
például medullaris carcinoma. Ezek miatt a leletben 
fontos a megfogalmazás: pl. „az elváltozás a halmo-
zás dinamikája alapján malignus/benignus jellegű”. 
Ne feledjük, hogy a végső állásfoglalásban rendkí-
vül fontos szerepe van a morfológiának is!
Ajánlott protokoll:
·	T1 3D FSPgr Ax
·	T2 FSE STir Ax

Kontrasztanyag:
·	T1 3D FSPgr Ax dinamikus
·	T1 3D FSPgr Cor Highres
·	T1 3D FSPgr Sag
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Kontrasztanyag adása után:
·	T1 FSE FS Tra
·	T1 FSE FS Ax
·	T1 FSE FS Cor

A lokális terjedés pontos ábrázolása phased 
array body tekerccsel (26-30 cm FOv – egyébként a 
vizsgálat logikája a szekvenciák tekintetében azo-
nos az endorectális tekerccsel végzett vizsgálaté-
val):
·	T1 FSE Tra
·	T2 FSE FS Tra
·	T1 FSE Cor
·	T2 FSE FS Sag

Kontrasztanyag adása után:
·	T1 FSE FS Tra
·	T1 FSE FS Ax
·	T1 FSE FS Cor

Női kismedence
Petefészek. A petefészkek vizsgálatánál különösen 
fontos a nagyfelbontású vizsgálat (512-es mátrix), 
valamint a zsírelnyomás. Zsírelnyomást mind a T2 
súlyozott szekvenciák esetében, mind a postkont-
rasztos T1 súlyozott méréseknél ajánlatos alkalmaz-
ni. A zsírelnyomás hiányában a pathológiás elválto-
zások parametriumra való terjedését megítélni 
nem tudjuk, esetleges ectopiás szövetekről, endo-
metriosisról sem tudunk nyilatkozni.

Ajánlott protokoll:
·	T1 FSE Ax
·	T2 FSE FS Ax Hires
·	T2 FSE FS Cor Hires

szükség esetén kontrasztanyag adása:
·	T1 FSE FS Ax
·	T1 FSE FS Cor

Uterus. Uterus vizsgálata esetén elengedhetet-
lenek a sagittalis síkú felvételek. Ne feledjük, hogy a 
coronális sík az uterus tengelyéhez képest coronális 
optimális esetben!
Ajánlott protokoll:
·	T2 FSE FS Sag Hires
·	T2 FSE FS Cor Hires
·	T1 FSE Ax
·	T1 FSE Sag

szükség esetén kontrasztanyag adása:
·	T1 FSE FS Sag
·	T1 FSE FS Ax
·	T1 FSE FS Cor

Férfi kismedence. Összességében a férfi kisme-
dence esetében is azok az alapvető követelmények, 

melyek a nőinél: lehetőleg nagy felbontás, és a zsír-
elnyomás alkalmazása a T2 súlyozás, valamint a 
postkontrasztos T1 súlyozás esetén – a választandó 
síkokat a vizsgálat iránya pontosítja.

Prostata. A prostata Mr vizsgálat alapsíkja az axi-
ális, fontosságban ezt követi a paracoronális (párhu-
zamos a prostata tengelyével), majd a sagittalis. 
Alapvető szekvenciák a T1 és T2 súlyozott mérések, 
míg a T1 esetében több helyen SE szekvenciát is 
alkalmaznak, addig a T2 súlyozott mérések mindig 
FSE szekvenciák – jobb jel-zaj viszony és felbontás 
érhető el velük azonos idő alatt. A vizsgálat optimá-
lis esetben phased array body és endorectális teker-
csek együttes alkalmazásával történik. A vizsgálat 
során 2-4 mm-es szeletek készülnek 12-16 cm-es 
FOv-val, 256*256-os mátrix-szal. Zsírelnyomás 
növelheti a T2 súlyozott felvételek, valamint a post-
kontrasztos T1 súlyozott mérések hatásosságát. T2 
súlyozás esetén a STir metodika is alkalmazható.

Kontrasztanyag adása után először alkalmaz-
zunk 3D T1 súlyozott dinamikus szekvenciát 4-6 
percen keresztül – a halmozási görbe dinamikája 
az emlőtumorokhoz hasonlóan lehetővé teszi pl. 
egy degenerált, vagy postoperatív állapotban az 
esetleges maliginitás, illetve recidív tumor lokalizá-
cióját. A gyorsan halmozó, kimosási jelenséggel is 
jellemezhető prostata részletek malignitásra utal-
nak.

A vizsgálatra az esetleges biopsiát követő mini-
mális 3 hét után kerülhet sor – ez előtt a postbiop-
siás vérzés az esetleges tumort elfedheti, a stagin-
get nehezíti. Abban az esetben, ha spektroszkópia 
is történik a biopsiát követően 8 héten belül, a 
spektrum jelentős torzulására számíthatunk, mely 
oka nem az esetleges vérzésben keresendő, hanem 
a biopsia következtében kialakuló metallizátiós 
jelenségben.

Fontos, hogy az endorectális tekercsnél tapasz-
talható óriási jelintenzitás-különbségeket, melyek a 
korrekt ablakolást gyakorlatilag lehetetlenné teszik, 
megfelelő algoritmusokkal korrigáljuk.
Ajánlott protokoll:
·	T1 FSE Ax
·	T2 FSE Ax
·	T2 FSE FS Cor
·	T2 FSE Sag

szükség esetén kontrasztanyag adása:
·	3D T1W FS dinamikus (4-6 percen keresztül, 

40-60 mp-es mintavételezéssel)
·	T1 FSE FS Ax
·	T1 FSE FS Cor
·	T1 FSE FS Sag

·	T1 FSE Cor
·	T1 gE in phase-out of phase Ax

Vese. A vesék vizsgálatánál alapvető fontosságú 
a kontrasztanyag adása – ezzel válik lehetővé, hogy 
az esetleges vese térfoglalásokat pontosan lokali-
zálhassuk. Az Mr vizsgálat különösen értékes lehet 
a műtéti terv felállítása során az esetleges részleges 
resectiók lehetőségének megítélésében. A zsírel-
nyomás a tumorok környezetre való terjedés mér-
tékének megállapítása szempontjából elengedhe-
tetlen fontosságú. A pyeloureterális komplexum 
vizsgálata ugyanakkor Mr urographiával válik lehet-
ségessé – az MrCP-nél alkalmazott erősen T2 súlyo-
zott szekvencia (SSFSE) coronalis síkban alkalmas az 
ureterek lefutásának megjelenítésére, de kiváló a 
hasi ceMrA 3D-s szekvenciája is kontrasztanyag 
adása után minimum 150-180 másodperccel.
Ajánlott protokoll:
·	T1 FSE BH Ax
·	T1 FSE BH Cor
·	T2 FSE BH Cor

szükség esetén kontrasztanyag adása:
·	T1 FSE FS BH Ax
·	T1 FSE FS BH Paracor
·	T1 FSE FS BH Parasag
·	Mr Urographia
·	T2 2D SSFSE Cor vagy
·	CeMrA 3D gE

Hasi erek. A hasi erek vizsgálatának alapvető 
módszere a ce MrA – azonban itt kell megjegyezni, 
hogy minden esetben készüljenek axialis és coro-
nális T1 és T2 súlyozott mérések is, ezekkel válik 
lehetővé a kérdéses erek környezetének pontos 
megítélése. Ez elengedhetetlen, ha egy aneurys-
mát, dissectiót vizsgálunk, de hasznos lehet érszű-
kület keresése esetén is.
Ajánlott protokoll:
·	T1 FSE BH Ax
·	T1 FSE BH Cor
·	T2 FSE FS BH Cor
·	Ce MrA

Kismedence 

A kismedence vizsgálata időigényes. Ugyanis fon-
tos, hogy megfelelő felbontás és jel-zaj viszony 
mellett végezzük a vizsgálatot. Natívan a legfonto-
sabb szekvencia a T2 súlyozott FSE szekvencia zsír-

elnyomással vagy anélkül. Kontrasztanyag adása 
után a zsírelnyomásos T1 súlyozott méréseknek van 
döntő szerepük. A keresztmetszeti anatómia miatt 
az axiális sík fontos, azonban a preferált síkokat a 
vizsgált anatómia határozza meg,: ováriumok ese-
tében az axiális és coronális, míg az uterus-cervix 
esetén a sagittalis és coronális. A prostata vizsgálata 
amennyiben lehetséges történjen prostata tekercs-
csel – ezzel sokkal jobb jel-zaj arányt tudunk elérni 
megfelelően kiválasztott és alkalmazott szekvenci-
ákkal.

Hólyag. A hólyag esetében rendkívül fontosak a 
T2 súlyozott Hires szekvenciák, lehetőleg mind 
három síkban elkészítendők. Kontrasztanyag adása 
után a zsírelnyomott T1 súlyozott szekvencia síkjait 
a kérdéses hólyagfal lokalizációja határozza meg, 
optimális esetben mind a három síkban készülnek 
felvételek.
Ajánlott protokoll:
·	T1 FSE Ax
·	T2 FSE FS Ax
·	T2 FSE FS Cor
·	T2 FSE FS Sag

szükség esetén kontrasztanyag adása:
·	T1 FSE FS Ax
·	T1 FSE FS Cor
·	T1 FSE FS Sag

Rectum. A rectum carcinomák fali terjedését leg-
pontosabban endorectalis UH-gal, valamint endo-
rectalis tekerccsel végzett Mr vizsgálattal tudjuk 
megítélni. Ugyanakkor ezekkel a módszerekkel a 
mesorectum egészéről, valamint a sebészi tervezés 
szempontjából oly fontos mesorectalis fasciáról, 
annak a primer tumorterjedés távolságáról nyilat-
kozni nem tudunk. Ezek pontos ábrázolására rend-
kívül fontos nagyfelbontású kismedencei Mr vizs-
gálat végzése dedikált phased array body tekercs-
csel. Ez különösen azért is fontos mert a sebészi 
resectió határának (CrM – Circumferencial 
resection Margin) megítélése alapvető a kezelés 
tervezése szempontjából (preoperatív, postopera-
tív besugárzás), a lokális recidívák megelőzése 
szempontjából.
Ajánlott protokoll:
Fali érintettség megítélésére endorectalis tekercs-
csel (14-16 cm FOv)
·	T1 FSE Tra
·	T2 FSE FS Tra
·	T1 FSE Cor
·	T2 FSE FS Sag
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kiegészítő. A T1 súlyozott, valamint STir felvétele-
ken kitűnően ábrázolódik az oedema, valamint a 
porc, a T2 súlyozottakon és a STir felvételeken 
pedig az esetleges intraarticuláris folyadék.
Ajánlott protokoll:
·	T1 SE vagy FSE Cor
·	T2 FSE STir Cor
·	PD FS FSE Cor
·	PD FS FSE Ax
·	T1 FSE Ax

szükség esetén:
·	PD FS FSE Sag
·	T2 FSE Sag
·	STir Sag

Térd. Amennyiben lehetséges a térd vizsgálata 
dedikált térdtekerccsel történjen. Alapvető síkjaink 
a sagittalis és a coronális. A patella, vagy a patella-
porc, illetve a retinaculumok ábrázolására az axiális 
síkot is alkalmaznunk kell. A PD FS képek a térd ese-
tében is jól ábrázolják az anatómiát, az oedemat 
valamint a porcot, a STir kitűnő kis területet érintő 
contusiók, valamint oedema megjelenítésében, 
míg a T2 súlyozott felvételeken a keresztszalagokról 
és az ízületi folyadékról nyilatkozhatunk pontosan.

Ajánlott protokoll:
·	T1 FSE Sag
·	T2 FSE Sag
·	PD FS FSE Sag
·	T2 FSE STir Cor
·	T2 FSE Cor
·	T2 FSE FS Ax

szükség esetén:
·	T2* gE 3D FS Sag

Boka. A boka vizsgálat készülhet dedikált végta-
gi tekerccsel, flex tekerccsel, de alkalmazhatjuk a fej-
tekercset is. A boka esetében mindhárom sík 
kiemelkedő fontosságú. A T1 súlyozott felvételek 
lényegesek a porcok, valamint az inak megítélésé-
ben, míg a T2 súlyozottak az ízületi vagy ínhüve-
lyekben lévő folyadék ábrázolásában. Az oedemák 
megítélésben a PD FS és a STir mérés van nagy 
segítségünkre.
Ajánlott protokoll:
·	T1 SE vagy FSE Sag
·	T2 vagy PD FS FSE Sag
·	T2 FSE STir vagy PD FS Cor
·	T2 FSE Cor
·	T1 SE vagy FSE Ax
·	T2 FSE FS Ax

Ízület 

Az ízületek vizsgálata során alapkövetelmény, hogy 
típusos keresztmetszeti anatómiát jól megjelenítő 
felvételek történjenek. Ennek egyik legfontosabb 
szekvenciája a protondenzitású zsírelnyomásos FSE 
szekvencia (PD FS FSE). Ezt követően kerülhet sor az 
ízülettől és a megválaszolandó kérdéstől függő 
kiegészítő szekvenciákra. A T1 mérés általában SE, 
vagy FSE, míg a T2 vizsgálat FSE szekvenciákkal tör-
ténik. általánosságban elmondható, hogy mivel a 
PD felvételek hordozzák magukban a legtöbb ana-
tómiai és pathológiai információt (oedema, folya-
dék), hasznos több síkban is elkészítésük. A CSi zsír-
elnyomás a T2 súlyozott felvételek érzékenységét 
fokozza, ugyanakkor a legkülönbözőbb anatómiai 
lokalizációk és speciális tekercsek, tekercselhelyezé-
sek következtében a zsírelnyomás gyakran inhomo-
gén – ezért hasznos szekvencia a T2 súlyozott STir 
mérés, mely az inhomogenitásra jóval kevésbé 
érzékeny.

Váll. A vállízület vizsgálata során három síkban 
kell a felvételeket elkészíteni: axiális, paracoronális (a 
vállízület síkjára merőleges, a scapula tengelyével 
párhuzamos), valamint parasagittális (a vállízület 
síkjával párhuzamos) síkban. A paracoronális felvé-
teleken jól ábrázolódik a labrum glenoidale, a m. 
suprasinatus, valamint annak ina és tapadása, míg a 
parasagittalis síkban a coracoacromiális ízesülés 
illetve subacromiális rés válik jól elemezhetővé. Az 
esetleges következményes izomatrophiák is a para-
sagittalis képeken ítélhetők meg a legjobban. 
Ajánlott axiális síkban a T1 és T2 súlyozott felvételek 
elkészítése, majd a parasagittális és paracoronalis 
síkokban T2 súlyozott mérés végzése. Ezt követheti 
zsírelnyomásos vagy STir szekvencia készítése a 
szükséges síkban, síkokban.
Ajánlott szekvenciák:
·	PD FS FSE Ax
·	PD FS FSE Parasag
·	PD FS FSE Paracor
·	T2 FSE Paracor
·	T1 FSE Paracor

szükség esetén:
·	T2 FSE STir Paracor
·	T2 FSE STir Parasag

szükség esetén kontrasztanyag adása:
·	T1 FSE FS Ax
·	T1 FSE FS Paracor
·	T1 FSE FS Parasag

Könyök. A könyök Mr vizsgálata hagyományos 1, 
vagy 1,5 T-s berendezéseken számos kihívást jelent: 
nem a mágnes izocenterében történik a felvételek 
elkészítése, speciális tekercset kell alkalmazni, habár 
suppináció mellett az extendált pozíció optimális 
az anatómia szempontjából, ez gyakran nem kivite-
lezhető a beteg panaszai miatt. Mindezeken túl az 
ízület kicsi, emiatt nagyfelbontású felvételeket kell 
készíteni (12-14 cm FOv, 256-os mátrix), mely jó 
jel-zaj viszonyt csak akkor mutat, ha megfelelő aqu-
isitiót alkalmazunk optimálisan beállított szekven-
ciáknál – ezek következtében a vizsgálat időigé-
nyes. A típusos síkok az interepicondylaris síkkal 
párhuzamos axiális sík, az erre merőleges sagittalis 
és coronális síkok.
Ajánlott protokoll:
·	T1 SE Ax
·	T2 FSE Ax
·	PD FS FSE Ax
·	T2 FSE FS Cor
·	T2 FSE FS Sag

Szükség esetén
·	T2 FSE STir a kérdéses síkokban

Csukló. A betegek számára a legkényelmesebb a 
test mellett tartott pozícióban történő kézvizsgálat, 
azonban bizonyos esetekben (corpulens beteg) ez 
nem kivitelezhető – ilyenkor meg kell kísérelni a 
kézfej vizsgálatát a fej fölé emelt pozícióban. A test 
melletti elhelyezésnél ugyanazokkal a problémák-
kal találkozunk, mint a könyök vizsgálatánál: off cen-
ter képalkotás és tekercsválasztás problematikája, 
nagyfelbontású vizsgálat szükségessége. Ajánlott a 
8-12 cm-es FOv, valamint a 256-os mátrix 2-4 
mm-es szeletvastagság mellett – emiatt a jó jel-zaj 
arányhoz itt is több aquisitiót kell alkalmazni, a vizs-
gálat relatív időigényes.
Ajánlott protokoll:
·	T1 SE Cor
·	T2 FSE Cor
·	T2 FSE STir Cor
·	T2 FSE FS Ax
·	T1 SE vagy FSE Ax

Szükség esetén
·	T2 FSE STir a kérdéses síkokban
·	T1 gE 3D Cor

Csípő. A csípő vizsgálata során torso phased 
array tekercset alkalmazunk. Legfontosabb síkok az 
axialis és a coronális, melyek a bilateralis vizsgálatot 
teszik lehetővé. A sagittális sík ugyanakkor hasznos 
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A molekuláris képalkotás azon módszereket és 
technológiákat jelenti, melyek in vivo sejtszinten 
végbemenő molekuláris eseményeket jelenítenek 
meg. Ilyen molekuláris események a gén- és fehér-
jefunkciók, fehérje-kölcsönhatások, jelátviteli folya-
matok ábrázolása. Ezáltal a betegségek molekuláris 
patológiájának megértését, jellemzését és kvantifi-
kálását teszik lehetővé. A már létező képalkotó tech-
nológiák számos területen alkalmasak molekuláris 
vagy sejtszintű strukturális és funkcionális informá-
ció közvetítésére, de további módszerek kidolgozá-
sa és elterjedése várható, akár a klinikai gyakorlat-
ban is (pl. optikai módszerek). Egyre fontosabb terü-
letté válik a gyógyszerfejlesztésekben alkalmazott 
in vivo képalkotás, ezen belül a terápiás hatás korai 
előrejelzését és követését lehetővé tevő módszerek 
alkalmazása. A molekuláris képalkotásban megha-
tározó szerepet kapnak azok az in vivo koncentráci-
ójuk és lokalizációs profiljuk szerint rendkívül válto-
zatos molekuláris próbák, melyek a szervezetből 
információt közvetítetnek. Ezek szükségszerűen 
biztonságosak, a szervezet működését nem „akadá-
lyozzák” és lehetőleg nagy kópiaszámban vannak 
jelen a különböző szövetekben. Ez utóbbi jellemző 
nagymértékben kihat az adott módszer érzékeny-
ségére, ugyanakkor ma már arra is van példa, hogy 
egy molekula több próbát is hordoz, így akár 2-3 
különböző folyamat is detektálható segítségével. Ez 
a jelölés megtörténhet úgy is, hogy eltérő modali-
tásokkal detektálható multimodális próbák jönnek 
létre, de van arra is példa, hogy egy diagnosztikai 
próbát pl. a sugárzó izotóp kicserélésével terápiás 
molekulává alakítanak (theranosticum). 

Az ideális molekuláris képalkotó módszer piko-
mólos koncentrációban tudna molekulákat detek-
tálni, akár néhány sejtben, szubmiliméteres térbeli 
és szubszekundumos időbeli felbontással. Emellett 
az ideális módszer olcsó, gyors, teljes mértékben 
kvantitatív, a szervezet bármely területén és szöve-
tében alkalmazható, sőt szubcellulárisan is lokalizál-
ható. Jelenleg ilyen módszert nem ismerünk, de a 
fenti jellemzők igénye keltette életre a multimodális 
megközelítéseket, melyek a molekuláris képalkotás-
ban jelentős szereppel bírnak (SPECT/CT, PET/CT, 
PET/MR). Az alábbiakban terjedelmi korlátok miatt 

elsősorban az MR módszerek kerülnek előtérbe, de 
ezeken keresztül azok a molekuláris biológiai és 
molekuláris genetikai metodikák is tárgyalásra kerül-
nek, melyeket a jelző-molekulától függetlenül lehet 
a nukleáris medicinában és az optikai képalkotás-
ban is alkalmazni A téma kiterjedt volta miatt nem 
törekedhettünk egy átfogó kép kialakítására, egy 
szűk szegmens ismertetésére nyílik lehetőség.

Az onkológiai molekuláris 
képalkotás néhány módszere 
A tumor mikrokörnyezete számos olyan patofizioló-
giai paraméterrel bír, mely a tumor biológiai termé-
szetével (invázió, metasztáziskészség) összefügg, 
mint pl. a vaszkularizáció, az extracelluláris mátrix, 
hypoxia, savas pH stb. Ezek a jellemzők jelentősen 
befolyásolják a tumorok terápiára adott válaszát, 
mely a tumor növekedésével is változik. A tumor 
mikrokörnyezetének non-invazív értékelésében az 
MR képalkotó és spektroszkópiás (lásd MR spektro-
szkópia) módszerek kapnak elsősorban szerepet, de 
radiofarmakon fejlesztések is zajlanak ezen a terüle-
ten. 

Hypoxia képalkotás. A tumor mikrokörnyezet-
ben hypoxia alakulhat ki amennyiben a tumorsejtek 
túl messze vannak az erektől (diffúziós mechaniz-
mus) vagy az elégtelen perfúzió miatt (tranziens 
ischemia). A hypoxiás, de élő sejteket jelölni lehet 
nitroimidazol származékkal, mely 18F-al jelölve 
(F-MISO) PET segítségével kimutatható, miután egy 
reduktáz enzim aktiválta a próbát. A tumor hypoxia 
mellett ezzel a módszerrel az ischémiás miokardiu-
mot is ki lehet mutatni. 

Jól ismert, hogy a deoxihemoglobin paramag-
netikus tulajdonságú, mely a molekula környezeté-
ben a transzverzális relaxivitás növekedését okozza. 
Ezzel szemben az oxihemoglobin diamagnetikus 
tulajdonságú. A vér oxigén szintje tehát mérhető az 
ún. BOLD (blood oxigenation level dependent) MR 
technikával, mely ugyan csak a vér deoxihemoglo-
bin koncentrációjára érzékeny, és így alkalmas a 
tumor oxigenizáció időbeli változásának meghatá-
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MR módszerek. A 1H-MR spektroszkópiával 
kimutatható agyi metabolitok közül az n-acetil-
aszpartát szint malignus tumorokban csökken, a 
magas kolinszint pedig fokozott membrán metabo-
lizmust, ill. proliferációs képességet jelez. Az MR 
spektroszkópiás módszereket ma már széles körben 
alkalmazzák a prosztatatumorok karakterizálásában 
és terápiás nyomon követésében. A prosztatarákra 
jellemző, hogy az ép szövetekhez képest csökkent 
kreatin, poliamin és citrát és emelkedett kolinszintek 
mérhetők a kóros területeken. Az egyedi térfogatok 
(voxel) helyett célszerűbb a spektroszkópiás képal-
kotást alkalmazni, hiszen így nagyobb területek/tér-
fogatok metabolikus jellemzése válik lehetővé. A 
metabolikus információt sugárterápiában felhasz-
nálhatják a céltérfogat pontosabb meghatározás-
ban, különösen a sugársebészeti alkalmazásokban. 

A perfúziós MR technikával meghatározható 
agy vértérfogat (CBv) nem csak a tumor malignitá-
sával függ össze, hanem a tumor kezelésre adott 
reakcióját és annak hatékonyságát is előrejelzi. 
Szintén az áramlási és vaszkularizációs és permeabi-
litási viszonyokat tükrözi a DCE MR, melynek ered-
ményei a tumor viselkedésével és terápiás válaszá-
val összefüggenek. A diffúziós MR egy másik olyan 
módszer, mellyel érzékenyen és korán meg lehet 
ítélni a terápiás választ és előrejelzi a túlélési időt. A 
jelen elképzelések szerint a szövetek diffúziós kons-
tansát az adott szövet cellularitása (sejtsűrűsége) 
határozza meg, mely a tumorban a kezelés hatására 
csökkenni kezd, így a diffúziós konstans emelkedik. 
A diffúziós konstans emelkedésének mértéke több 
tumor típusban is összefügg a későbbi tumorprog-
resszióval és túléléssel. érdekes módon a terápia 
megkezdése után mért tumortérfogat növekedése 
szintén összefügg az imént említett terápiás effek-
tusokkal. A fenti módszerek közös jellemzője, hogy 
a tumorszövet és -környezet is heterogén értékeket 
mutatnak, ezért fontos a különböző térképek 3 
dimenziós regisztrációja egy közös geometriai tér-
ben, így ezáltal az egymás után mért vizsgálatok 
összehasonlíthatók akár voxelenkénti pontossággal. 

Őssejtkövetés MR képalkotással 
Az őssejtterápia a jövő gyógyításának nagy ígérete. 
A beültetett őssejtek követése, szervezeten belüli 
lokalizációja, szaporodásának detektálása hosszabb 
időtartamban szükséges in vivo, melyet többféle 
modalitással is megpróbáltak, mint pl. MRI, PET, bio-
lumineszcens és fluoreszcens képalkotás. Ezek közül 

az MR képalkotást sikeresen alkalmazták őssejtmig-
ráció követésre szív, máj és agybetegség modellek-
ben. A módszer érzékenységet jelzi, hogy egyetlen 
májba transzplantált sejt is detektálható volt mikron 
nagyságú vasoxid partikulum jelölés után. Az MR 
képalkotás egyértelmű előnye a nagy térbeli fel-
bontóképesség és a 3D anatómiai képalkotás lehe-
tősége, valamint a szöveti kontraszt, hátránya az 
alacsony szenzitivitás. Az őssejtjelölést elsősorban 
T2/T2* kontrasztot biztosító vasoxid partikulumok-
kal végzik, melyek különböző méretűek (SPIO, 
USPIO, MPIO) a pár 10 nm-es tartománytól 1-2 mik-
ronig. Méretüktől valamint felszíni tulajdonságaiktól 
függően – általában dextrán borítást kapnak – a 
recipiens sejtek különböző mechanizmussal veszik 
fel, mint pl. fagocitózis, pinocitózis vagy recep-
tor-mediált endocitózis. A nem-fagocitáló sejtek 
esetén is számos lehetőség van a jelölő anyag sejt-
be juttatására. Egyik legelterjedtebb sejtek elektro-
porációja, mely átmenetileg átjárhatóvá teszi a sejt-
membránt. A másik klinikailag is bevezetett lehető-
ség kationos transzfekciós ágens (protamin szulfát) 
használata, mely a negatív felszínű molekulákat (pl. 
DnS), partikulumokat pozitív töltéssel vonja be, 
mely következtében makropinocitózis indukálódik 
a célsejtben. Mivel a vas a szervezetben természe-
tesen is előforduló ion, a megjelölt sejtek viabilitá-
sát a felvett (kb. 10 pg Fe) vaspartikulumok nem 
befolyásolják és osztódásuk is azonos ütemben zaj-
lik, mint a kontroll sejteké. Ugyanakkor néhány vizs-
gálat azt mutatta, hogy a vasoxiddal jelölt sejtek-
ben különböző mellékhatások fordultak elő: mesen-
chymális sejtekben a vasoxid gátolta a kondroge-
nezist, makrofágokban immunmodulátoros hatást 
találtak, kardiomiocitákká differenciálódó embrio-
nális őssejtek esetén a teratomaképződés lehetősé-
ge pedig még mai napig nem tisztázott megnyug-
tató módon. A vaspartikulumokkal jelölt sejtek akár 
több hónapig nyomonkövethetők, így a transzplan-
tált sejtek megtapadása vizsgálhatóvá válhat.

A PET radiofarmakonok is alkalmasak kisszámú 
sejtcsoport kimutatására és követésére, a módszer 
ismert hátránya a gyengébb térbeli felbontás, a 
gyorsan bomló izotópok miatt pedig a hosszú távú 
követés nem lehetséges, in vivo alkalmazása pedig 
sugárterhelést is jelent.

A klinikai MR követéssel kontrollált őssejt vizsgá-
latok a 2004-ben kezdődtek. Az első kísérletek során 
vasoxiddal jelölt immunsejteket adtak be melano-
ma-páciensek nyirokcsomóiba malignus sejtek azo-
nosítására, ill. tumorvakcináció céljából. A tumorvak-
cina működésének és eloszlásának másik lehetséges 

rozására. A tumorszövet perfúziójáról a DCE (dyna-
mic contrast enhanced) MR technikával kaphatunk 
adatot, mely kis molekulasúlyú kontrasztanyag ese-
tén elsősorban a perfúzióról, míg nagyobb méretű 
kontrasztanyag molekula (pl. gd-albumin)) alkalma-
zásával a permeabilitásról szerezhető információ. Ez 
utóbbi paramétert összefüggésbe hozzák a vaszku-
láris növekedési faktor (vEgF) termeléssel és szoros 
korrelációt találtak a tumorok metasztatizáló képes-
ségével is.

Tumor extracelluláris mátrix. Az tumor extra-
celluláris mátrix karakterizálásának MR képalkotó 
diagnosztikája is fontos kutatási terület. A tumor 
sejtekből kikerülő proteolitikus enzimek (inváziós és 
metatsztatizáló készség) aktivitását gd-DTPA-val 
jelölt transzglutamináz szubsztrát peptid aktiváló-
dása révén lehet kimutatni. Hasonló módon sikerült 
a hialuronidáz vagy heparináz enzim aktivitását 
megjeleníteni, mely enzimek működését szintén a 
metasztázis képzéssel hozzák összefüggésbe. Az 
extracelluláris mátrix indirekt jellemzése lehetséges 
a gd-albumin extravasculáris megoszlása és kimo-
sódása által. A diagnosztikai törekvéseken túl a 
tumorterápia hatékonyságának megjelenítése és 
képi vezérléssel detektálható terápiás molekulák 
követése újabb lehetőségeket kínálnak a terápiás 
oldalon. 

Molekuláris terápiás alkalmazások. Az új 
képalkotással kapcsolatos terápiás módszerek a 
kóros sejtműködéssel interferáló molekulák célzott 
eljuttatását (pl. liposzómába, mikrokapszulába zárt 
molekulák) jelentik vagy akár olyan enzim aktivált 
rendszereket, ahol egy inaktív molekulát (prodrug) 
a tumorba célzottan juttatott enzim hatásos, cito-
toxikus ágenssé konvertál. Erre példa egy MR kont-
rasztanyaggal jelölt citozin deamináz enzim, mely a 
nem-toxikus 5-fluorocitozin molekulából 5-fluorou-
racilt készít. MR képalkotás segítségével monitoroz-
ni lehet az enzim megoszlását, ill. kiválasztani a 
prodrug beadási időpontját, amikor a normál szö-
vetekből az enzim már kimosódott, de a tumorban 
még jelen van.

Tumorvaszkularizáció. Az angiogenesis szá-
mos fiziológiás (pl. szervfejlődés, sebgyógyulás, 
reprodukció) és patológiás (tumor, arthritis, psoria-
sis) folyamat része. Az erek strukturális kimutatása 
csak igen limitált információt hordoz az adott szö-
vet vérellátásáról, ezért fontos, hogy további funk-
cionális információt kapjunk olyan hemodinamikai 
paraméterekről, mint a véráramlás, vértérfogat, 
érpermeabilitás, melyeket összességében a szöveti 
perfúzióval szoktak azonosítani. 

A legelterjedtebb módszer az alacsony moleku-
lasúlyú kontrasztanyag alkalmazásával végzett 
dinamikus kontrasztanyagos (DCE) CT vagy MR 
vizsgálat, melyből a kontrasztanyag molekula far-
makokinetikáját követhetjük. A bolusban adott 
kontrasztanyag által okozott kontrasztváltozást 
gyors, egymást követő mérésekkel detektáljuk és 
ábrázolhatjuk egy intenzitás–idő függvényben. 
Egyszerűbb összefüggések mellett (kontrasztanyag 
koncentráció időfüggése) különböző farmakokinte-
kiai modelleket is alkalmaznak pl. az áramlás és a 
kapilláris endotélium permeabilitás becslésére. Ezek 
a modellszámítások egyben összehasonlíthatóvá 
teszik a különböző mérési paraméterekkel kapott 
eredményeket és további fiziológiailag fontos para-
métereket adnak, melyek leírják az anyagáramlást a 
vaszkuláris térből az extravaszkuláris-extracelluláris 
térbe (Ktrans), ez utóbbi tér arányát a vizsgált volu-
menben (ue) és a kontrasztanyag visszajutásának 
kinetikáját az érpályába (kep). A kiértékelés történhet 
egy adott terület (ROI) egészére vonatkozóan vagy 
akár pixelenként. Az előbbi módszer átlagolja a 
heterogén részleteket (pl. tumor), míg az utóbbi 
jóval érzékenyebb a műtermékekre. Fontos megje-
gyezni, hogy a különböző mérhető és számított 
paraméterek reprodukálhatósága nem túl jó, amit a 
különböző adatsorok összehasonlításánál figyelem-
be kell venni. Az utóbbi években számos tanul-
mány látott napvilágot, mely azt bizonyítja, hogy 
tumorterápia hatására jelentős változások jönnek 
létre a hemodinamikai paraméterekben, és ezek 
segítségével monitorozni lehet akár korai terápiás 
hatásokat.

A nagy molekulasúlyú kontrasztanyagokat ere-
detileg intravaszkuláris MRA kontrasztanyagoknak 
szánták, ugyanakkor sérült vagy megváltozott átjár-
hatóságú erek permeabilitását szelektíven lehet 
ábrázolni és kvantifikálni, egyben a szöveti vérvolu-
ment meghatározni. A leggyakrabban alkalmazott 
makromolekuláris kontrasztanyag az albu-
min-(gd-DTPA), melynek megoszlása jól korrelál a 
mikrovaszkularizációval, sőt bizonyos tumorokban 
a tumor grading-gel is. 

Terápiás hatás követése. Míg a strukturális 
képalkotás kizárólag a tumor méretet definiálja, a 
funkcionális és metabolikus MR módszerek a 
tumorszövet különböző tulajdonságait határozzák 
meg, úgy, mint metabolitszintek, vaszkularizáció, 
perfúzió, szöveti vízdiffúzió, és PET pedig számos 
metabolikus információ mellett a szöveti hipoxiát, 
proliferációs indexet, valamint apoptózis markere-
ket. 
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fehérállományban a kolin csúcs dózistól függően 
átmeneti emelkedést mutatott, míg az nAA szint 
szintén dózistól függően lecsökkent a besugárzást 
követő 2. hónapban. Az MR spektroszkópiás méré-
sek arra is rámutattak, hogy rekurráló gliobalstoma 
esetekben besugárzás után kialakuló újabb kont-
rasztanyag határ, mely a morfológiai kép alapján 
tumor progressziónak tűnt, valójában nekrózisra jel-
lemző metabolikus státusszal rendelkezik. Az eddig 
összegyűlt eredmények alapján tehát reálisnak 
tűnik, hogy az in vivo MR spektroszkópia, ill. a 
tumor metabolikus státusza a tumortérfogat és a 
terápiás hatás megítélésében is alkalmazható első-
sorban gliómák esetén. 

Az endorektális tekercsek bevezetésével a prosz-
tata diagnosztikájában is megjelent a nagyfelbon-
tású morfológiai képalkotás, csak úgy, mint a DCE 
és diffúziós MR és a1H MR spektroszkópia. A normál 
prosztata 1H spektrumban találhatók a kolin, kreatin, 
poliaminok és citrát csúcsai. A prosztatarákban a 
citrát és poliamin csúcsok jelentősen csökkennek, 
vagy eltűnnek, a kolin pedig rendszerint magasabb 
a normál perifériás zónában mért értékhez viszo-
nyítva. Az eddig ismert patognómiás morfológiai 
jegyek mellett tehát az MR spektroszkópia további 
információt nyújt a tumor lokalizációt, kiterjedést és 
a tumor biológiai viselkedését illetően. A prosztata 
spektroszkópia további jelentős alkalmazási terüle-
te a különböző kezelési stratégiák után megjelenő 
rekurráló prosztatarák vizsgálata. Ennek oka az, 
hogy a terápia után a PSA nyomon követés nem 
specifikus, pl. sugárterápia után a PSA szint akár egy 
éven túl sem mutat kóros értékeket. Sorozatos MRSI 
segítségével a terápia során történő anyagcse-
re-változások is detektálhatók, melyek ugyanakkor 
a terápiás módszerek alkalmazásától és kombináci-
ójától is függenek. A citráttermelés pl. hormonfüg-
gő, így a citrát- és poliaminszint a hormonális blo-
kád bevezetése után csökken drámai módon. A 
kolin- és kreatinszintek a szöveti atrófiával csökken-
nek, mely egyben a terápia hatékonyságát is jelzi. A 
spektroszkópia alkalmasnak bizonyult a rekurráló 
daganat kimutatására is, többféle terápia után, mint 
pl. krioabláció, hormonterápia, radioterápia. Ezek-
ben az esetekben a kolin és kreatin jelenléte segít a 
diagnózisban, mivel az eredményes terápia követ-
keztében a szövetek elvesztik metabolikus aktivitá-
sukat, de a reziduális daganat abnormális kolin/
kreatin arányt (≥1.5) mutat. Természetesen a 
nagyobb térerejű gépekkel (3T) a jobb térbeli fel-
bontás és jel-zaj viszony jelentősen javítja a diag-
nosztikus pontosságot.

A 31P spektroszkópiát kezdetben az izomműkö-
dés non-invazív vizsgálatára használták, mivel 
ennek segítségével kimutathatók a nukleozid tri-
foszfát (nTP) csúcsok, az anorganikus foszfát (Pi) és 
foszfokretain (PCr) csúcsok, valamint a foszfomo-
noésztek és -diészterek. A Pi csúcs kémiai eltolódá-
sa alapján az intracelluláris pH is mérhető, a β-nTP 
csúcs kémiai eltolódása pedig az intracelluláris 
Mg-szintet mutatja. Az izommunka alatt végbeme-
nő foszfor metabolitok gyors átalakulásával az 
izomanyagcserét akár dinamikus módon lehet 
követni, akárcsak a miopátiákban jelentkező meta-
bolikus zavarokat. A 31P spektroszkópia másik fon-
tos felhasználási területe lehet az onkológia, ill. a 
tumor grading és terápiakövetés. Régóta ismere-
tes, hogy a malignus tumorszövetben magasabb a 
foszfomonoészter (PME) és/vagy foszfodiészter 
(PDE) szint. A PME régió egyik alkotórésze a foszfo-
kolin csúcs, melynek mennyisége összefüggést 
mutat emlő- és prosztatatumorok malignus visel-
kedésével. Ezek a metabolitok a sejtmembrán 
metabolizmusban vesznek részt, melyek a tumor-
sejtekben eltérnek a normál sejtekhez viszonyítva. 
Ebből következik, hogy a 31P spektroszkópia, ill. a 
PME metabolitok érzékenyen mutatják a terápiára 
bekövetkező változásokat, ahogy ez kimutatható 
volt emlőtumorok kezelésének korai fázisában. 
Lágyrész sarcomákban a magas PME/PDE arány 
mutatta a kemoterápiára való érzékenységet, de a 
magas intracelluláris pH is a terápia hatékonyságá-
ra utal. 

Több klinikai kísérletes munka történt 19F spekt-
roszkópiával is, melynek előnye, hogy csak a jelzett 
molekulákból származik jel, térbeli felbontóképes-
sége pedig a 31P spektroszkópiával összemérhető. 
Humán alkalmazása lehetséges az 5-flurouracil 
tumor-ellenes molekula felvételét, farmako-kineti-
káját és metabolizmusát követendő, mellyel a 
gyógyszer adagolását lehet optimalizálni. Ahogy a 
fentikben már említésre került, a fluor tartalmú 
vegyületekkel (F-MISO) a hipoxiás szövetterületek 
kimutathatók, melyek 19F spektroszkópiával is 
detektálhatók.

A 13C spektroszkópiával jelölt glukóz infúziója 
után metabolit megjelenése és további átalakulása 
követhető, úgy, mint glutamát, glutamin, nAA, 
mio-inozitol, taurin, bikarnonát, laktát, alanin, 
melyeket különböző degeneratív és metabolikus 
agyi betegségben vizsgáltak. Az analitikai spektro-
szkópiából rengeteg tapasztalat gyűlt a különböző 
anyagcsere utak és azok kinetikájának elemzésére, 
melyek ma már in vivo is megvalósíthatók.

követése, ha a tumor antigént közvetlenül jelölik 
vasoxid partikulummal (magnetovakcináció), mely-
nek klinikai tesztelése már zajlik. Azóta számos terü-
leten tesztelték/alkalmazták a jelölt őssejteket. 
neurális őssejteket injektáltak traumás agysérült 
páciensekbe a sérülés közelébe, majd a sejteket 3T 
MR mérésekkel követték. A sejtek vándorlása ábrá-
zolható volt a 7. hétig, amikor a sejtproliferáció miat-
ti „hígulás” következtében a jelölt sejteket már nem 
lehetett kimutatni. További klinikai próbálkozások 
ismertek jelölt csontvelőőssejtekkel, de kadáver ere-
detű hasnyálmirigysejteket is jelöltek ferucarbot-
ran-nal, majd intraperitoneálisan jutatták diabeteses 
betegekbe. A jelölt sejtek in vitro, in vivo életképes-
sége és funkciója megegyezett a kontroll esetekkel 
– a betegek inzulinfüggetlenné váltak a transzplan-
tációt követően –, a beültetett sejteket pedig a máj-
ban lehetett kimutatni T2*-súlyozott mérésekkel.

A jelölt (ős)sejtek követésének alapfeltétele, 
hogy megfelelő mennyiségű vas legyen a sejtek-
ben, ami az eddigi tapasztalatok alapján a sejtek 
életképességének fenntartása mellett lehetséges. A 
módszer hátránya, hogy a gyors sejtosztódás miatt 
a jelölés egy idő után már nem detektálható, vala-
mint az is, hogy a már nem viábilis sejteket felfaló 
makrofágok a vaspartikulumokat is fagocitálják, így 
azok fals jelet adhatnak. További limitációt jelent 
a vérzésből visszamaradt hemosziderin jelenléte 
(központi idegrendszer), mely akár traumás sérü-
lések vagy stroke után viszonylag gyakran vissza-
marad, így a T2 típusú kontrasztanyagokkal interfe-
rálhat. Bár a paramagnetikus kontrasztanyagoknak 
jóval kisebb a relaxivitásuk a vas-oxidhoz képest, 
mégis van néhány kísérleti molekula (amfifil gado-
linium-kelát), mely képes a sejtekbe jutni transz-
fekciós ágens nélkül is és a sejtek endoszómáiban 
akkumulálódni. Ezek a kontrasztanyagok akár 1.5T 
térerőn T1-súlyozott mérésekkel is detektálhatók. 
Egy újabb (egyelőre még) kísérletes lokalizációs 
lehetőség az ún. riporter MR-próbák alkalmazá-
sa, melyek az őssejtek életképességéről is pontos 
információt adnak. A riporter MR-próbák működé-
se olyan transzgenikus sejteken alakul, ahol az exp-
resszált transzgén egy bizonyos enzim szintézisét, 
sejtfelszíni receptor vagy tároló-fehérje fokozott 
megjelenését eredményezi, melyek mindegyike 
lokálisan MR kontrasztváltozást okoz. Egy példa erre 
a riporter gén által kódolt galaktozidáz enzim, mely 
egy olyan kontrasztanyagot hasít, ill. aktivál, mely 
gd-kelátot tartalmaz. Másik új MR módszer a kémiai 
kicserélődés szaturáció transzfer (chemical exchan-
ge saturation transfer, CEST ) technika alkalmazása, 

mely alapvetően két proton populáció közötti mag-
netizáció transzferen alapul a Larmor frekvencia 
eltolásával. Ez esetben a sejteket paramagnetikus 
lantanid ionokkal jelölik (pl. EuIII, TbIII), melyek körül 
a protonoknak eltérő Larmor frekvenciájuk lesz, így 
ezeket külön-külön lehet gerjeszteni, ill. ábrázolni. 
Amennyiben két különböző sejtcsoportot különféle 
ionnal jelöltek, ezeket a megfelelő gerjesztési frek-
venciát alkalmazva szelektíven lehetett kimutatni. 

MR spektroszkópia: detektálás és 
terápiakövetés
Az in vivo MR spektroszkópia a térbeli lokalizáció és 
a kémiai MR spektroszkópia kombinációjából szüle-
tett, melynek segítségével főbb metabolitok jelen-
léte, arányai és ezek változása követhető nyomon 
eddig három fontosabb területen, úgy, mint tumor 
karakterizálás és terápia-követés, valamint bizonyos 
neurológiai és izomfunkciót érintő betegségekben 
– biokémiai megközelítésben – pedig szövetfunk-
ció zavara, fokozott membrán-anyagcsere, hipoxia 
és abnormális pH. Az agyi térfoglalások közül a glio-
mák térbeli lokalizációjában és a morfológiai kép 
pontosításában és biológiai természetének karakte-
rizálásában alkalmazzák a 1H MR spektroszkópiát. 
Ezekre a tumorokra jellemző a magas kolin tarta-
lom, mely a fokozott membrán metabolizmusra 
utal, valamint az alacsonyabb n-acetil-aszpartát 
(nAA) szint, ami a neurális sejtek működés zavarát 
jelzi. Ezen metabolitok arányait figyelembe véve ún. 
kolin/n-acetil-aszpartát index (CnI) térképet lehet 
készíteni, mely jól mutatja a normál agyszövettől 
való eltéréseket. Számos tanulmány arra mutatott 
rá, hogy a tumoros lézió CnI szerint túlnyúlik a kont-
rasztanyag halmozást mutató morfológiai struktúra 
térfogat-határain. Újabb eredmények szerint grade 
4 gliómában a kóros CnI mellett emelkedett laktát 
és lipid csúcsok alacsony túlélési rátával hozhatók 
összefüggésbe. A szóban forgó területeken ráadá-
sul alacsony ADC értékeket mértek, mely a magas 
cellularitás – agresszív biológiai természet – mellett 
szól. Az emelkedett laktát szint anaerob glikolízist 
jelent, a magasabb lipid csúcs pedig fokozott apop-
tózist vagy a nekrotikus tumor területet jelöli. Egyre 
több vizsgálatban tesztelték az MR spektroszkópiás 
képalkotás (MRSI vagy CSI) alkalmazási lehetőségét 
a terápiakövetésben. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a 
tumorbesugárzás után a kolinszint jelentősen csök-
ken. A tumor volumen melletti normálnak tűnő 
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A mai ismereteink szerint az ionizáló sugárzást 
használó orvosi képalkotó vizsgálatok veszélyeket 
és egészségügyi kockázatot jelenhetnek mind a 
páciensek, mind pedig a vizsgálatot végző szemé-
lyek számára. Tehát a röntgensugarat és radioaktív 
izotópot használó technikákat ebből a szempont-
ból érdemes áttekinteni, kiemelve az egyes vizsgá-
lattípusok dózisait, illetve a dóziscsökkentés esetle-
ges lehetőségeit. (Ebben a fejezetben az ionizáló 
sugárzások lehetséges biológiai hatásait és kapcso-
lódó dózis fogalmait nem fogjuk külön ismertetni, 
alapismeretnek tételezzük fel.) 

Általánosságban elmondható, hogy legna-
gyobb kockázatuk a vizsgálati személyeknek van, 
mivel a sugárforrásokhoz ők vannak a legközelebb. 
A vizsgálatot végző asszisztensek (radiográfusok) 
csak kisebb sugárzási dózisokkal és egészségügyi 
kockázattal számolhatnak, mindaddig, amíg betart-
ják a sugárvédelmi előírásokat. Általában jellemző, 
hogy a dolgozók éves effektív dózisa nem haladja 
meg a 3-4 mSv-t értéket sem, azonban meg kell 
említeni, hogy nagyobb körültekintést igényel az 
izotópdiagnosztikai munka, mivel ebben az eset-
ben az asszisztensnek a beteggel (a sugárforrással) 
való kontaktusa nem küszöbölhető ki (pl. radiofar-
makon-injektálás, a beteg beállítása a leképzés 
miatt). Ebből a szempontból kiemelt helyzetben 
vannak a PET vizsgálattal foglalkozók, mert a 
viszonylag nagyobb gamma energia miatt (511keV), 
az egyébként szokásos ólomköpenyek már nem 
nyújtanak védelmet. Ebben az esetben kifejezetten 
fontos a dóziscsökkentés két alapvető elvét optimá-
lisan használni a munkaszervezés folyamatában: 
minél nagyobb távolságra és minél rövidebb ideig 
tartózkodjunk a sugárforrástól. 

A továbbiakban csak a vizsgálati személyeket 
érő káros hatásokról és azok minimalizálásáról lesz 

szó, mert az ő egészségügyi kockázatuk a legkriti-
kusabb.

Egy igen gyakran hivatkozott cikk 
tanulságai 

Talán kevesen tudják, de ezekben az években (2011) 
az egyik leggyakrabban hivatkozott cikk a radiológia 
területén David Brenner és Eric Hall összefoglaló köz-
leménye1, ami a CT vizsgálatokkal járó sugárdózisról 
szól. A cikk alapvetően az Egyesült Államokra vonat-
kozó egészségügyi statisztikák és korábbi cikkek 
áttekintése alapján készült. 2010 márciusában ez a 
közlemény volt az 5. a „hot papers” klinikai publikáci-
ók között, illetve 12. az összes publikációkat figyelem-
be véve (http://sciencewatch.com/inter/aut/2010/ 
10-mar/10marBren/). Egy évvel ezelőtt 504, jelenleg 
pedig 893 hivatkozása van. Hogy lehet az, hogy egy 
„száraz” dozimetria kérdéssel foglalkozó közlemény-
nek ilyen magas impaktja lett? A dolog nem véletlen, 
ugyanis az elmúlt évtizedben egyre nagyobb figye-
lem övezi az ionizáló sugárzást használó orvosdiag-
nosztikai eljárások esetleges, a beteget érintő veszé-
lyeit, illetve e veszélyek csökkentésének módjait. A 
két legérintettebb terület, a CT, illetve a nukleáris 
medicina (NM) egyes leképzési technikái. Egyetlen 
scan jellemző dózistartományai 2-30 mSv a CT ese-
tén és 2-15 mSv a NM vizsgálatok során2. Azonban 
míg a NM procedúráknál a dózis egyetlen faktortól, 
az injektált radiofarmakon mennyiségétől függ (ami 
viszonylag egyszerűen kontrollálható a testtömeg 
függvényében), addig a CT esetében számos beállí-
tási paraméter is hatással van a betegnek leadott 
dózisra. Ilyen paraméter többek között a csőfeszült-
ség, a csőáram, a rotációs idő és a pitch is. 

18.  A képalkotó eljárások káros hatásai  
és azok minimalizálása

BAlkAy lÁSzló
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legoptimálisabb vagy legalább elfogadható értékét 
mindig szem előtt kell tartani. Azonban tisztában 
kell lenni azzal a ténnyel, hogy a minél kisebb 
betegdózis egyre zajosabb képet eredményez, és 
fordítva is.

A CT képalkotás káros hatása és 
kockázatai 
Általában nem jellemző, hogy egy beteg rákérdez-
zen a vizsgálat után, hogy mekkora volt a dózister-
helése, és hogy ez mekkora rizikóval jár számára, de 
ha így lenne, akkor vajon hogyan kellene neki kielé-
gítően felelni? A feltett kérdések akár felesleges 
kötözködésnek (okoskodásnak) is tűnhetnek, mert a 
CT vizsgálatok nyilvánvaló célja, hogy a betegek 
diagnózisa minél hamarabb és minél megbízhatób-
ban felállítható legyen. Így bár bizonyos fokú sugár-
zásnak kitesszük a pácienst, de ennek segítségével 
a megfelelő diagnózis birtokában már a szükséges 
terápia kidolgozható, a beteg élete megmenthető, 
életminősége javítható vagy akár teljesen meggyó-
gyítható. 

Első közelítésben tehát minden úgy jó, ahogy 
van, figyelembe kell azonban venni, hogy egy bete-
gen (akár néhány éven belül) számos CT vizsgálatot 
el kell végezni, így az akkumulált dózisterhelés már 
egyáltalán nem lényegtelen. Ha a vizsgálatok köz-
ben csak a minél jobb képminőség számít, akkor 
szélsőséges esetben akár ~30 mSv dózist is kaphat, 
így 3-4 CT vizsgálat után már a kritikusabb 100 mSv 
akkumulált dózis felé is kerülhet. Ekkora érték mel-
lett már megközelítőleg 1:200 a kockázata egy jövő-
beni rákos szövődménynek. Ez az adat azonban 
csak egy átlagos és valószínűségi érték, és erősen 
függ a páciens életkorától. Fiatalabb ember, illetve 

gyermekek esetében a rizikó sokkal kifejezettebb, 
akár 5-20-szor nagyobb, mint idősebb korban1. Az 
idézett cikkben a konkrét dózis és kockázati adatok 
mellett azt is próbálták analizálni a szerzők, hogy 
vajon az elvégzett CT vizsgálatok valóban szüksé-
gesek voltak-e. (A „szükséges” legalább két kontex-
tusban merült fel a cikkben: más módszerrel helyet-
tesíthető, vagy szervezési hibák miatt többször – 
ugyanazt az információt szolgáltató scan-t két 
különböző kórházban is – elvégzett CT vizsgálatok 
esetén.) Az erre vonatkozó válasz, illetve következ-
tetés elég megdöbbentő volt, mert például a gyer-
mekeken elvégzett vizsgálatok esetében megköze-
lítően azok egyharmadát vélelmezték felesleges-
nek. További, a helyzetet más oldalról reprezentáló 
cikk jelent meg nemrég ausztráliai adatok alapján4, 
ahol végzős orvostanhallgatók és gyakornok orvo-
sok körében végeztek felmérést az ionizálós sugár-
zással kapcsolatban. A megkérdezettek 55%-a 
becsülte alá a radiológiai procedúrák dózisait, 
továbbá 11 és 16 százalékuk hitte, hogy az UH és 
MRI ionizáló sugárzást emittál. A képalkotókkal 
feleslegesen elvégzett vizsgálatok esetleges ten-
denciáiról még további adatok találhatók a követke-
ző irodalomban is5. 

A CT dózisából származó kockázat megértésé-
hez az segít, ha összehasonlítjuk az egyes tevékeny-
ségek rizikóját és ez alapján lesz ésszerű azt monda-
ni, hogy valami veszélyes-e vagy sem6. 20 cigaretta/
nap „elfogyasztása” 6 nappal, túlsúly (15%) 2 évvel, 
alkohol 1 évvel, összes baleset 207 nappal, foglalko-
zási dózis (3mSv/év) 15 nappal, 10 mSv/év foglalko-
zási dózis 51 nappal rövidíti meg az életet. Egy 
másik megközelítés alapján 0,1 mSv sugárzással 
azonos kockázatú tevékenységek tekinthetők át. 
· 1,4 cigaretta elszívása (tüdőrák),
· 40 evőkanál mogyoróvaj elfogyasztása (májrák),
· 2 nap eltöltése New york városában (légszennye-

ződés),

Az izotópdiagnosztikai vizsgálatok 
dózisértékei 

Az izotópdiagnosztika esetén viszonylag egysze-
rűbb a beteget ért dózis becslése, ugyanis itt ele-
gendő radiofarmakononként ismerni az egységnyi 
injektált aktivitás által létrehozott dózis ekvivalens 
– a fajlagos effektív dózis – értékét.

Ennek ismeretében a vizsgálati protokollokat 
úgy kell kialakítani, hogy az injektált radioaktív izo-
tóp effektív dózisa ne haladjon meg egy elfogadha-
tó értéket. Ebben például irányadóak lehetnek a 
18.1 táblázat második oszlopában levő értékek. 
kiegészítésként megemlítjük azt is, hogy mai isme-
reteink szerint 10 mSv effektív dózis megközelítően 
4-5 daganatos betegséget fog okozni minden 
10 000 ilyen vizsgálat után.

A CT és planáris röntgen 
képalkotás dózisértékei 
Az 18.2. táblázatban összehasonlító adatok találha-
tók a különböző radiológiai vizsgálatok során kapott 
szervdózisokról. Továbbá az is igaz, hogy egy kopo-
nya CT vizsgálat ekvivalens dózisa megfelel 100 
koponya röntgen vizsgálat során leadott dózissal, 
egy hasi CT equivalens dózisa megfelel 400 hasi 
röntgen vizsgálattal. konkrétabban egy koponya 
CT 1-2 mSv effektív dózissal jár, egy mellkas CT 5-7 
mSv, egy has és kismedencei CT 8-11 mSv, és egy CT 
angiográfia 3-30 mSv effektív dózissal járhat3. 

Jól látható, hogy a CT vizsgálatok dózisai nagy-
ságrendekkel nagyobbak, mint a hagyományos 
röntgenvizsgálatoké, ezért a továbbiakban csak a 
CT vizsgálatok dózisaival és kockázatával fogunk 
foglalkozni. 

A képminőség és a sugárzási dózis 
kapcsolata 
A CT vizsgálatok képminőségét számos, többek 
között az eszközön beállítható paraméter befolyá-
solja. Ezek közül legfontosabb a röntgencső feszült-
sége (80-140 kV) és árama (50-500 mA), a Trot (0,3-1 
s), a pitch (0,2-2), de számos további faktor is befo-
lyásolja, mint például a képrekonstrukció konkrét 
algoritmusa, ennek beállításai (rekonstruált képben 
a pixelek száma, speciális szűrők alkalmazása stb). 
Mivel a képminőség monoton nő vagy csökken az 
egyes beállítási paraméterek függvényében, ezért 
látszólag egyszerű kérdésnek tűnik a jó képminő-
ség elérése: nem kell tehát mást tenni, mint az 
egyes paramétereket a megfelelő végértékbe 
(maximum vagy minimum) állítani. A súlyos gond 
az, hogy a legjobb képminőség a páciens számára 
a lehető legnagyobb sugárzási dózissal fog járni, 
amit nem lehet korlátlanul növelni. További tény, 
hogy a képminőséget maga a beteg is befolyásolja, 
mert ugyanolyan beállítások mellett egy 70 és egy 
120 kg-os beteg CT képe között drámai különbség 
lesz. Ugyanis minél nagyobb a test mérete, annál 
több röntgen fotont fog elnyelni, és így sokkal rosz-
szabb lehet a képminőség. A zaj és a dózis lehető 

18.1. táblázat. Tipikus szervdózisok láthatóak a különféle izotópdiagnosztikai vizsgálatok során10

Radiofarmakon Átlagos effektív dózis [mSv] Fajlagos effektív dózis [mSv/MBq]

 99mTc-HMPAO 6.9 0.0093

 NaI -123I 1.9 0.075

 99mTc-pertechnetate 4.8 0.013

 99mTc-sestamibi 6.7 0.009

 99mTc-sestamibi (1-napos szív protokollnál) 9.4 0.0085
99mTc-sestamibi (2-napos szív protokollnál) 12.8 0.0085
99mTc-DTPA 1.8 0.0049
99mTc-MAG3 2.6 0.007
99mTc-DMSA 3.3 0.0088
99mTc-MDP 6.3 0.0057

Gallium 67 citrát 15 0.100
18F-FDG 7.6 0.019

18.2. táblázat. Tipikus szervdózisok adatai a különféle radiológiai vizsgálatok esetén3

Vizsgálati típus lényeges szerv Szervdózis (mSv)

fogröntgen agy 0,005

PA mellkas röntgen tüdő 0.01

oldal irányú mellkasröntgen tüdő 0,15

mammográfiás szűrés emlő 3

felnőtt hasi CT gyomor 10

irrigoszkópia vastagbél 15

csecsemő hasi CT gyomor 20
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közvetlen cél, hogy ennek értéke megközelítően 
állandó legyen. Ezzel az ötlettel el lehet érni, hogy 
például a mellkas akár fele akkora röntgencső áram 
mellett lesz átvilágítva, mint a csípő területe, mégis 
az egyes területek kontrasztja és jel/zaj viszonya 
hasonló lesz. Alapvetően két fajta AEC algoritmus 
működhet a CT scan közben: az ún. z irányú és a 
szögfüggő AEC. Az első esetben az áttekintő CT 
kép alapján az algoritmus meghatározza a test z 
irányú röntgen abszorpciós eloszlását, majd ennek 
ismeretében változtatja a scan során a csőáramot 
(18.2. ábra). A második opció azt jelenti, hogy a CT 
scan során a röntgencső forgása közben is modu-
lálja a csőáramot az algoritmus, annak megfelelően, 
hogy az aktuális irányban mekkora testréteget kell 
átvilágítani. Mivel a test-keresztmetszetünk nagyjá-
ból elliptikus alakú, ezért a konstans jel/zaj elérésé-
hez AP irányban jóval kisebb csőáram is elegendő, 
mint az erre merőleges irányban. 

Ahány gyártó, annyiféle módon nevezik az AEC 
technológiát: GE: smartDOSE, Philips: DoseRight, 
Siemens: CareDose, Toshiba: SureExposure. Az AEC 
technikával általában 20–40%-os dóziscsökkentés 
érhető el, de gyermekvizsgálatok esetén akár még 
ennél is több. Azt gondolhatnánk, tehát, hogy aki-
nek a CT készüléke ezzel a technikával van felszerel-
ve, az már nyugodtan „hátradőlhet”, és nem kell 
már tovább foglalkoznia a beteget érő dózis kérdé-
sével, mert a gyári dózis-modulációnál többet már 
tenni úgy sem lehet. Ez azonban sajnos nincs így, 
mert az összes AEC optimalizálás kiinduló paramé-
tere a rekonstruált kép jel/zaj viszonyára vonatkozó 
adat. Ez az érték tulajdonképpen a rekonstruált kép 
pixeleinek Hounsfield (Hu) szórását jelenti, tehát ha 
növeljük a csőáramot, akkor ez értelemszerűen 
csökkenni fog. Ennek megfelelően, ha a célérték-
nek beállított Hu szórást túl alacsonyra állítjuk (az 
adatgyűjtő grafikus felület egy megfelelő input 
értékével), akkor nagyon jó jel/zaj viszonyú képet 
várunk el, és bár testterületenként változó röntgen-
cső árammal fog a CT scan elkészülni, a teljes dózis 
mégsem lesz alacsony. Egy CT installálása során a 
gyártó számos protokollal együtt telepíti az eszkö-
zét, amelyek tartalmaznak javasolt beállításokat, de 
előfordulhat, hogy a jobb képminőség érdekében 
az AEC algoritmust befolyásoló alapértelmezett Hu 
szórás értékek kisebbek a szükségesnél. Ekkor 
elképzelhető, hogy egy CT vizsgálat dózisa nem 
csökken 20 mSv alá az AEC használatával sem, igaz, 
ha ez nem lenne bekapcsolva, akkor elérné a 30 
mSv-t is. Összefoglalva tehát, attól, hogy egy készü-
léken az AEC technika elérhető és be van kapcsolva, 

még nem jelenti azt, hogy időnként ne lenne érde-
mes ellenőrzésként kiszámolni egy-két CT vizsgálat 
mSv-ben kifejezett dózisát. Továbbá a korszerű 
technika mellett nem szabad, hogy „elkényelme-
sedjünk”, mert ha elemi módon nem tudjuk ellen-
őrizni a működését, akkor esetleges hiba esetén a 
beteget érheti nagyon nagy sugárzás. Sajnálatos 
módon, ilyen eset már megtörtént egy radiológiai 
központban, ahol több mint 100 beteg koponya-
vizsgálata során a szükséges dózis legalább nyolc-
szorosát kapták meg a páciensek8. Megdöbbentő 
módon a probléma másfél évig fennállt, és csak az 
vezetett a felderítéséhez, hogy egyre több beteg-
nek már kihullott a haja a vizsgálatot követően. 

Dóziscsökkentési lehetőségek az 
iteratív rekonstrukció segítségével: 
történeti bevezetés a tomográfiai 
rekonstrukciók világába  
Talán közismert – talán nem –, hogy a tomográfia 
kidolgozása során meg kellett oldani az ún. képre-
konstrukció matematikai problémáját, és hatékony 
algoritmust kellett hozzá kifejleszteni, amit a ren-
delkezésre álló számítógépeken futtatni lehetett. 
Az orvosi tomográfiának ez a kulcseleme a mai 
napig. Az 1979-es orvosi Nobel-díjat Allan M. 
Cormack és Godfrey N. Hounsfield kapta a CT kifej-
lesztéséért, de az már talán kevésbé közismert, 
hogy ők nem is ismerték egymást a munka során 
(Cormack Dél-Afrikában, Hounsfield Angliában dol-
gozott). Cormack 1958–1963 között foglalkozott a 
problémával, és sikerült kidolgoznia egy analitikus 
(a Fourier-transzformáción alapuló) matematikai 
eljárást, de klinikai érdeklődés hiányában (!) embe-
reken végzett vizsgálatokig nem jutott el. 
Hounsfield, aki járatos volt az akkori nagyszámító-
gépek programozásában – az 50-es évek végén az 
ő irányításával fejlesztették ki Anglia első tranzisztor 
alapú számítógépét, az EMIDEC 1100-at – egy egé-
szen más utat talált, ugyanis ő dolgozta ki az első 
ún. iteratív rekonstrukciós (IR) programot. Az első 
években ilyen rekonstrukciós algoritmus futott az 
EMI által gyártott CT-ken, azonban pár év múlva a 
gyártók rátértek az ún. szűrt visszavetítéses algorit-
musra (filtered back projection: FBP), ami már nem 
egyezett meg sem Cormack, sem Hounsfiled mód-
szerével. Az FBP módszer tulajdonképpen „újrafel-
fedezése” volt Johann Radon osztrák matematikus 

· 64 km autóvezetés (baleset),
· 4000 km repülőgépen (baleset),
· 6 perc kenuzás (baleset).

Ez alapján annak a kockázata, hogy például egy 
10 mSv-es CT vizsgálat miatt későbbi daganatos 
megbetegedésünk lesz, megközelítően egyenlő 
egy 6400 km-es autóút közben bekövetkező halá-
los baleset rizikójával. A CT veszélyeivel kapcsolat-
ban összefoglalhatjuk, hogy alapos körültekintést 
és racionális alapú megközelítést igényel egy CT 
vizsgálat dózisára és kockázatára vonatkozó becslés 
(sok vagy kevés az a dózis). Tisztán kell látni, hogy a 
CT egészségkárosító kockázatának megítélését leg-
alább két dolog határozza meg: minek az érdeké-
ben történik a CT vizsgálat, és ki milyen kockázatos 
tevékenységet tart elfogadhatónak, amely az életet 
esetleg eleve megrövidíti.

CT dózisszámítási ABC 

Az elmondottak alapján tehát nagyon fontos, hogy 
a CT mellett dolgozók szükség esetén meg tudják 
becsülni az adott vizsgálat egésztestre vonatkozó 
effektív dózis értékét, vagy szükség esetén egyes 
szervekre vonatkozó dózisokat. Ehhez tudnunk kell, 
hogy ma már szinte minden készüléken leolvasha-
tók (vagy a dicom fájlból kiolvashatók) az ehhez 
szükséges bemeneti adatok, az ún. CTDIvol és DlP 
értékek. A CTDIvol egy olyan súlyzott elnyelt sugár-
dózist jelent, amely egy vékony szeletbe eső dózis 
értékét adja meg, a mértékegysége [mGy]. Az emlí-
tett súlyzás a szeleten belüli inhomogén dózisra, 
illetve a pitch értékére történik. Az egyes scan beál-
lításokra (csőáram, csőfeszültség, pitch, rotációs idő, 
kollimálás stb) vonatkozó CTDIvol értékeket a gyár-
tók ugyanolyan standard körülmények között kell 
hogy kimérjék, így ez a dózisadat összehasonlítható 
a különböző gyártók készüléke esetén is. A CTDIvol 
lokáis mennyiség tehát nem függ a scannelt terület 
axiális méretétől, azonban a páciensre leadott össz-
dózis függ a scan hosszától. A DlP meghatározza a 
páciensnek leadott teljes elnyelt sugárzási mennyi-
séget egy adott scan alatt. A következőképpen szá-
mítható ki: CTDIvol×scan hossz. Szokásos mérték-
egysége: [mGy*cm]. A DlP közvetlenül kapcsolat-
ban áll a páciens által kapott teljestest effektív 
dózissal. A CT gyártók azonban csak az elnyelt dózis 
jellemző adatait tudják feltüntetni, a DlP esetén ez 

tehát egy [mGy*cm] egységben kifejezett értéket 
jelent. A [mSv]-ben kifejezett – már a biológiai 
hatást is kifejező – dózis-ekvivalenst (D) azonban a 
gyártó nem tudja kiszámolni, mert a „CT-nek fogal-
ma sincs”, hogy mely testtájék lett besugarazva 
adott DlP értékkel. A konkrét dózis-ekvivalenst 
értéket a D = w*DlP összefüggéssel lehet kiszámol-
ni, csakhogy a „w” függ a vizsgált régiótól és a test-
tömegtől is. Például egy 70 kg-os páciens esetén a 
koponya, illetve a mellkas-hastájék esetén a „w” 
értéke megközelítően 0,002, illetve 0,02 A mell-
kas-hastájékra vonatozó „w” azonban jelentősen 
függ a testtömegtől, például 40 és 100 kg esetén 
körülbelül +30 és -20 százalékkal is eltér a 70 kg-ra 
vonatkoztatott értéktől7. Más szavakkal ez azt is 
jelenti, hogy az átlagostól nagyobb, illetve kisebb 
tömegű beteg esetén ugyanolyan CT beállítás (pl.: 
kV, mA, pitch) mellett a dózis kisebb, illetve nagyobb 
lesz. Ezért lesz nagyon kritikus a gyermekvizsgála-
tok esete, mert ha nem vesszük figyelembe ezt a 
kapcsolatot, akkor akár 50–100%-kal is több sugár-
dózissal járhat a vizsgálat a szükségesnél. Az előbb 
felírt „w” adatokat felhasználva bárki meg tudja 
becsülni egy adott scan mSv-t értékét, ha le tudja 
olvasni a vizsgálatra jellemző DlP-t. Ha pontosabb 
értékre van szükség, akkor mindenképpen javasolt 
az ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator excel 
program beszerzése (http://www.impactscan.org/
ctdosimetry.htm), amely önmagában ingyenes, csak 
a hozzátartozó CT készülékek paramétereit tartal-
mazó adatbázisért kell fizetni. Ezzel az eszközzel 
nemcsak a teljes testre vonatkozó effektív dózis 
határozható meg, hanem az egyes szervek dózisa is. 
Az ImPACT programról mutat be két részletet a 18.1. 
ábra. 

Automatikus dózisoptimalizálás a 
CT scan során 
Valószínű sokan tudják, hogy az utóbbi években 
vásárolt CT készülékek már tartalmazhatnak egy ún. 
dózisoptimalizálási technikát (aminek angol neve: 
automatic exposure control: AEC), ami a páciens 
méretének és testtömeg-eloszlásának ismeretében 
a röntgencső áramát folyamatosan változtatja, 
annak megfelelően, hogy a kép jel/zaj viszonya 
állandó legyen. Mivel a rekonstruált képszeletek jel/
zaj viszonyát első sorban a detektorokba belépő (a 
testen keresztül jutott, a testben nem abszorbeáló-
dott) röntgenfotonok száma határozza meg, ezért a 
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diagnostic nuclear medicine: a catalog. Radiology. 
2008. 248, 1, 254.

munkájának, aki már 1917-ben megoldotta a 
rekonstrukció matematikai problémáját, bár fogal-
ma nem volt, hogy valaha gyakorlati haszna lesz. 
Munkáját elfeledték, csak az 1970-es években jöttek 
rá, hogy az ő módszerével sokkal praktikusabban 
kezelhető a probléma (az első MRI rekonstrukció is 
ezt használta, még a „k-tér” bevezetése előtt). Egy 
időre az iteratív rekonstrukciót is háttérbe szorítot-
ta, mert kellően gyors volt (akár egy nagyságrend-
del is gyorsabb). Bár az iteratív rekonstrukció elvileg 
sokkal zajmentesebb képet állít elő, és segítségével 
a leképzési hibák (Compton szórás, nyaláb kemé-
nyedés) is korrigálhatók, ennek egyre kisebb jelen-
tősége volt, mert a CT-k röntgencsövei egyre 
nagyobb teljesítményűek lettek, így egyre több 
foton „állt rendelkezésre” a rekonstrukcióhoz. A sok 
foton mellett pedig az FBP algoritmussal rekonst-
ruált képek zajossága már egyáltalán nem volt 
zavaró, sőt a képminőség évről évre javult (A mai 
készülékek esetén egy CT szelet leképzéséhez meg-
közelítően 1015 darab foton lép ki a röntgencsőből.) 
Egészen más volt a helyzet azonban a nukleáris 
medicina tomográfjai (SPECT, PET) esetében, itt 
ugyanis a páciensben injektált radiofarmakon 
mennyisége általában ~ 200 MBq, tehát így egy 10 
perces leképzés során csak ~1011 gamma foton 
keletkezik a páciensben, aminek ráadásul csak tört 
része kerül a detektorokba. Tehát a SPECT és PET 
leképzések során körülbelül egymilliószor kevesebb 
eseményből kell képet rekonstruálni, ezért itt az FPB 
rekonstrukció nagyon zajos képet eredményezhet, 
és eredményez is. Épp ezért, ezeknél a technikáknál, 
amilyen hamar csak lehetett, bevezették a keve-
sebb zajt és műterméket tartalmazó iteratív rekonst-
rukció módszereit. Történt ez már a 90-es évek 
közepe felé, amikor a számítástechnikai háttér lehe-
tővé tette az elfogadható sebességű rekonstrukciót. 
Az elmúlt 20 évben a nukleáris medicinában folya-
matosan fejlesztették az IR módszereit és algorit-
musait, a legutóbbi években már GPU-n futtatható 
algoritmusok is megjelentek egyes gyártók eseté-
ben. Tulajdonképpen az a csoda, hogy ez a fejlődé-
si tendencia CT-nél nem jelent meg, és egészen az 
utóbbi évekig a CT-k rekonstrukciós algoritmusa a 
FBP volt9. 

Úgy gondolom, a döntő lökést ezen a téren az 
utóbbi évek dóziscsökkentési igénye jelentette, 
mert a fentiek alapján már érhető lehet, hogy 
ugyanolyan CT beállítás mellett (kV, mA, pitch) az IR 
módszer zajtalanabb képet rekonstruál, mint az FBP. 

Ezzel ekvivalens a következő állítás is: ha megelég-
szünk egy adott zajosságú képminőséggel, és ha 
ezt idáig egy adott mA, kV beállítás mellett és az 
FBP algoritmussal értük el, akkor ha IR algoritmust 
használunk, a mA értéket csökkenthetjük ugyan-
olyan zajszintű képminőség érdekében. És ennyi és 
nem több az iteratív rekonstrukció szerepe a CT-k 
dózisoptimalizálásában, de ezzel akár 40%-os dózis-
csökkentés is elérhető. Ha nemcsak a dóziscsökken-
tésre gondolunk, akkor persze további előnyei is 
lesznek az IR algoritmusnak, mert segítségével a 
torzító hatásokat is könnyebb lesz korrigálni. Egy 
kicsit zavaró lehet azonban, hogy a gyártók most 
piacra dobott új készülékeiben az IR technikát, mint 
valami új, eddig még nem létező fejlesztésként 
mutatják be. Nos nem túl régi, de éppen csak 
Hounsfield óta, az orvosi tomográfiák időszámítása 
óta ismerjük.
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Az olvasót a szerkesztett ábrák mellett egy olyan 
gyűjtemény segíti, mely teljes képalkotó diagnosz-
tikai vizsgálatokat tartalmaz, magában foglalva a kli-
nikai kérdést/problémát, melynek felderítésre 
készült az adott vizsgálat, valamint a radiológus 
által írt lelet és vélemény. Természetesen a leletezé-
si protokollnak megfelelően, ahol ez követelmény, a 
vizsgálati metodika is rögzítésre került. A vizsgála-
tok megtekintését egy teleradiológiai rendszer teszi 
lehetővé, mely tartalmazza egy web-servert az 
alábbi IP címen: https://195.111.65.243:444). A webser-
vert csak engedélyezett felhasználó látogathatja, az 
ehhez való engedélyt, ill. felhasználói regisztrációt a 
teleradiologia@etk.pte.hu címen lehet igényelni. A 
webserverre való bejelentkezés után az vizsgálati 
esetek listája (munkalista) látható, oldalanként 20 
esettel, az esetek a Patient Name oszlopban helyez-
kednek el. A mellette lévő oszlopban (Status) a lelet 
rögzítésének állapota látható, mely a Final jelzéssel 
ellátva azt jelenti, hogy a radiológiai lelet is rendel-
kezésre áll. A leletet külön is, a Final jelzésre kattint-
va meg lehet tekinteni. Az ezt követő oszlopban 
látható, hogy az adott vizsgálat milyen modalitással 
készült (CT, MR, Rtg stb.)

A képernyő felület alján (Page) lehet az egyes 
oldalak között lapozni, válogatni. Az egyes esetek 
elnevezése egységes tematika szerint történt, mely 
alapján egy adott szervrendszer betegségtípusát 
egyszerű megtalálni – pl. NEURO_GERINC_DEG, 
discus_hernia, mely az idegrendszerből a gerinc 
degeneratív betegségeit jelöli, ezen belül a porcko-
rongsérvet. Egy adott vizsgálatot a vizsgálat nevére 
kattintva lehet megnyitni. A megnyitás/megtekin-
tés azonban csak akkor lehetséges, ha a számító-
gépre első alkalommal a Viewer program telepítése 
megtörtént. Ez a felső menücsík Download Viewer 
menüpontjával hajtható végre. A további funkciók 
a Help menüpontban találhatók.

A Viewer program segítségével számos képfel-
dolgozási funkció lehetséges, mint pl. ablakolás, 
nagyítás, denzitás/intenzitás mérés stb. Ennek rész-
letes használata a Help menüpontban került bemu-
tatásra. A radiológiai lelet természetesen erről az 
oldalról is megtekinthető.

Amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel, 
kérjük, hogy a teleradiologia@etk.pte.hu e-mail címre 
küldje el.

A szerkesztők

19.  Online esettanulmányok adatbázisa
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20.1.  
CT betegtájékoztató: a CT vizsgálatra való felkészülés, leg-
fontosabb tudnivalók, esetleges szövődmények bemutatása
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.2.  
MR betegtájékoztató: az MR vizsgálatra való felkészülés, leg-
fontosabb tudnivalók, kontraindikációk bemutatása
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.3.  
DEXA betegtájékoztató: a DEXA vizsgálattal kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalók bemutatása
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.4.  
Cervicalis CTangio – DECT-vel készült CT angiográfia a sup-
raaorticus artériákról. A bal a. carotis interna elzáródott. A 
jobb oldali carotis bifurcatioban meszes plakkoknak megfe-
lelő  mészdenzitású képletek láthatók
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.5.  
DECT angio végtag – mindkét oldalon érelzáródás és követ-
kezményes kollaterális keringés látható
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.6.  
DECT angio lábszár – spektrális mérés képfeldolgozása, mely-
ben az abszorbciós küszöbök az erek optimális ábrázolását 
teszik lehetővé. Jól megfigyelhető a többszörös fali egyenet-
lenség és a bal oldalon az a. tibialis posterior elzáródása
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20. Real Time (valósidejű) és dinamikus vizsgálati 
metodikák. 3D képfeldolgozási módszerek

20.7.  
DECT angio lábszár – spektrális mérés képfeldolgozása, 
melyben az abszorbciós küszöbök a csontok optimális ábrá-
zolását teszik lehetővé
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.8.  
DECT angio lábszár – spektrális mérés képfeldolgozása, 
melyben az abszorbciós küszöbök az érfali plakkok optimális 
ábrázolását teszik lehetővé
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.9.  
DECT angio lábszár – spektrális mérés képfeldolgozása, 
melyben az abszorbciós küszöbök az inak optimális ábrázo-
lását teszik lehetővé
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.10.  
DECT  pulmonalis embolia - spektrális mérés képfeldolgozá-
sa, melyben az abszorbciós küszöbök optimalizálása a tüdő 
perfúziót ill. annak kiesését teszik megítélhetővé. Ugyancsak 
megfigyelhető a pulmonalis artéria ágban elhelyezkedő 
embólus 
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.11.  
DECT vesekő – spektrális mérés képfeldolgozása, melyben 
az abszorbciós küszöbök a kétoldali vesekövek optimális 
ábrázolását teszik lehetővé
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.12.  
DECT postcontrast caput medusae – portalis hipertenzió 
okozta elváltozások (caput medusae), a posztkontraszt CT 
felvételek koronális rekonstrukciója
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek
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20.13.  
Volumerendering caput medusae – az előbbi eset volume 
rendering kép rekonstrukciója
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.14.  
Virtuális bronchoscopia – a bal felső ábrán az endoluminális 
felszínt mutató, ún. fly through rekonstrukció, a másik három 
szegmensben az aktuális ill. a kurzor helyzetének megfelelő 
axiális és  a rekonstruált koronális valamint szaggitális síkú 
CT felvételek láthatók
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.15.  
Virtualis colonoscopia, diverticulosis – a bal oldali képen a 
rekonstruált endoluminális felszín, jobb oldalon a kereszt-
metszeti CT felvétel és azon a kurzor pozicíója látható
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.16.  
Virtualis colonoscopia, sigma polyp - a bal oldali képen a 
rekonstruált endoluminális felszín, jobb oldalon a kereszt-
metszeti CT felvétel és azon a kurzor pozicíója látható
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.17.  
Echocardiográfiás UH vizsgálat a bal szívfélről. Jól megfigyel-
hető a különböző típusú billentyűk mozgása a szívciklus 
során
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.18.  
Hasi UH-vizsgálat: az epehólyagban sludge és epekövek lát-
hatók (echodenz képletek, hangárnyékkal)
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.19.  
A májról és májerekről készült color Doppler vizsgálat. 
Szabályos keringés a véna hepaticákban
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.20.  
Szaggitális síkú color Doppler vizsgálat a bal veséről. Az int-
rarenális vesearterériák és vénák láthatók
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.21.  
Húgyhólyag keresztemteszeti UH-felvétele, color Doppler 
vizsgálat. A bal UV-szájadékon keresztül beáramló vizelet 
látható (ureter-jet)
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.22.  
A máj bal lebenyében lévő szolid képlet UH-kontrasztanyagos  
felvétele (HP Weskott). Jellegzetes kontraszterősítés az arté-
riás fázisban: FNH A kontrasztot adó mikrobubérokok folya-
matos áramlása követhető a vizsgálattal
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.23.  
Dinamikus sella MR vizsgálat – a kontrasztanyag beadása 
után elvégzett mérések az adenohypophysis kontraszthal-
mozását ill. annak dinamikáját mutatják, kóros eltérés nélkül
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.24.  
DTI corpus callosum agenesis – a diffúziós tenzor képalkotás-
sal  a fehérállományi rostok szelektív ábrázolása válik lehetővé. 
Jelen esetben a két félteke közötti rostok hiányoznak
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.25.  
Liquordinamkiai vizsgálat (magnitude kép). A vizsgálat a 
szívciklus különböző fázisaiban mutatja a liquor keringést 
resoptios zavarral küzdő betegben. A 3. kamra felfújt, az 
aquaeductus kitágult
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.26.  
Liquordinamikai vizsgálat (fázis kép) az előző vizsgálat fázis 
információja, a szürkeségi árnyalatok az áramlás irányát 
mutatják
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.27.  
Kontrasztanyagos 3D Mr angiográfia – a supraaortikus és 
mellkasi erekről készült kontrasztanyagos MR angiográfia, 
ahol a nagy vérkörben kizárólag az artériás rendszer ábrázo-
lódik
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.28.  
Különböző síkú dinamikus szív MR vizsgálat
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.29.  
Dinamikus és késő halmozás axiális szív MR – A bal oldali 
ábrán a bal kamra hosszú tengelyére merőleges síkú dina-
mikus vizsgálat látható, melyen jól megítélhető a bal kamra 
falának körkörös kontrakciója valamint a falvastagodás is. A 
jobb oldali ábrán a nyíllal jelzett területen kis kiterjedésű 
késő kontrasztanyag halmozás látható, mely ischémiás sérü-
lést jelez – ugyanakkor ez funkcionális zavarral nem jár
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.30.  
Dinamikus és késő halmozás axiális szív MR – az előzővel 
azonos metodikával készült szív vizsgálat. A jobb oldali 
ábrán jóval nagyobb szegmensben transzmurális kontraszt-
anyag halmozás látható a késő halmozást mutató felvételen. 
A dinamikus vizsgálaton látható, hogy a kontrasztanyag hal-
mozást mutató felszakasz nem kontrahál
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.31.  
Jobb coronária angiogram. A középső harmadban subtota-
lis szűkület látható
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.32.  
Jobb coronária angiogram. Vezetődrót és ballon (stent) 
pozicionálás a szűkület szakaszára
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.33.  
Jobb coronária angiogram. A tágító ballon inflációja
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.34.  
Jobb coronária angiogram. A stentelés eredményét mutató 
kontroll angiogram
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.35.  
3D DSA vizsgálat vetületi felvételei a medence artériákról
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

20.36.  
3D DSA rekonstrukció: az előző felvételekből készült surface 
rendering algoritmussal
http://tamop.etk.pte.hu/radiologiaipraktikum/mozgokepek

A tananyag elsajátításának ellenőrzéséhez segítséget nyújtanak a http://tamop.etk.pte.hu/adatbazis  címen elérhető kérdések.
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