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ELŐSZÓ 

 

 

A képalkotó diagnosztika a mai kor egyik legdinamikusabban fejlődő interdiszciplináris tudományterülete, mely 

nélkülözhetetlenné vált a mindennapi egészségügyi ellátás teljes spektrumában valamint a fizikus/mérnökképzés 

több területén. E szakterületeken elengedhetetlen a megszerzett tudás folyamatos frissítése. Olyan on-line 

elektronikus oktatási anyagot és ezzel egyetemben módszert alakítottunk ki, mely folyamatosan aktualizálható, a 

kor követelményeihez gyorsan adaptálható, emellett a távoktatást magas szinten támogatja.  

 

A létrehozott oktatási anyag három fő egységet tartalmaz: 

 

                                            I.  A képalkotás matematikai, fizikai, műszaki és informatikai eszközei 

                                           II.  Orvosi képi diagnosztika – morfológiai, funkcionális, intervenciós – 

                                          III.  On-line elérhetőségű gyakorlati képanyag 

 

A tananyag alkotói a Semmelweis Egyetem (SE) ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika / Nukleáris 

Medicina Tanszék, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) TTK Nukleáris Technikai 

Intézet. A tananyag orvosi és műszaki része elkülönülten kerül tárgyalásra, mindamellett mindkét témakör épít 

egymás ismeretanyagára. A képi alapú gyakorlati anyag on-line, földrajzi helytől függetlenül elérhető és 

feldolgozható, mely mind a műszaki, mind az orvosi felhasználók számára közös és ugyanazon platformon 

kezelhető (a tele-radiológiai eszközök alkalmazásával). Az egyes témakörök, fejezetek bevezetőiben adunk 

rövid tájékoztatást a felépítésről, és egyben gyakorlati tanáccsal is szolgálunk a hatékony használatot illetően.   

 

A létrehozott elektronikus oktatási anyag komplex megközelítésű, hiánypótló és moduláris, amely kompetencia 

alapú, interdiszciplináris megközelítésű, és ösztönzi az egész életen át tartó tanulást, valamint tartalmazza az 

érintett szakterületek legfrissebb innovációs eredményeit. A kialakított módszerek és a beépített technológia 

önmagában is újszerű, hiánypótló és alkalmas arra, hogy hatékonyan integrálódjon az egyetemi oktatás 

felépítményébe. 

 

Jelenleg nemcsak hazánkban, hanem Európa-szerte az egészségügyi munkaerő-ellátás komoly hiánnyal küzd 

szinte minden területen és minden szinten. Az egyik legérintettebb terület a képalkotó diagnosztika, ahol a 

radiológus és izotópos szakorvos ellátás igen szűk keresztmetszetű. A hazai helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a 

radiológia az egyik preferált „kivándorlási szakma”. Hasonló képet mutat a képalkotó diagnosztikában, illetve 

terápiás tevékenységben dolgozó műszaki szakember ellátás is. Az utóbbi idők felmérései, előrejelzései szerint a 

műszaki és természettudományi szakokon belül az orvosi, biológiai határterületek (orvos-biológiai mérnök, 

orvosi fizika, egészségügyi műszerek és eszközök fejlesztése) egyre népszerűbbek és több érdeklődőt vonzanak. 

A szakember hiány a kutatás/fejlesztés, a minden napi klinikai alkalmazás és a nélkülözhetetlen magas szintű 

műszaki szolgáltatás területein igen szűkösek a megnövekedett igényekkel szemben. Mindezek fényében az is 

tény, hogy az egészségügy a világ legtöbb országában jelentős nemzetgazdasági érdeket képvisel mind 

társadalompolitikai, mind gazdasági szempontok tekintetében.  

 

Az elektronikus tananyag az alábbi célcsoportok, illetve képzési formákban résztvevők számára ajánlott:  

  - Semmelweis Egyetem graduális radiológiai oktatás magyar, angol és német nyelven,  

  - Semmelweis Egyetem posztgraduális radiológiai szakképzés,  

  - Semmelweis Egyetem posztgraduális nukleáris medicina szakképzés,  

  - Semmelweis Egyetem PhD képzés (képalkotást érintő területek),  

  - Semmelweis Egyetem kötelező szakorvos továbbképzés,  

  - Semmelweis Egyetem posztgraduális klinikai sugárfizikus szakképesítés, 

  - Semmelweis Egyetem egészségügyi informatikus képzés, Orvosi képalkotó diagnosztikus BSc,  

  - Orvosi képalkotó diagnosztikus MSc (tervezett) szak,  

  - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  TTK Fizikus BSc,  

  - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  TTK Fizikus MSc, különösen az Orvosi Fizika szakirány  

  - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  VIK Egészségügyi mérnök MSc,  

 

További igen fontos célcsoport az orvosi képalkotó berendezések ipari kutatása, fejlesztése, gyártása, valamint a 

sugárterápia és a nukleáris medicina területén már dolgozó orvos-fizikus, műszaki és informatikai szakemberek.  

A létrehozott tananyag és új oktatási szisztéma szoros kapcsolatot alkot az információ technológiával. 

Gyakorlatilag kidolgoztunk egy teljesen elektronikus kezelésű és elérhetőségű oktatási anyagot, a 

telekommunikáció technológián alapuló gyakorlati képzési lehetőséggel. Mindez nagymértékben elősegíti az új 

kor kihívásaihoz való alkalmazkodást, olyan szakemberek képzését, akik meg tudnak felelni a jelen és jövő 



 

 

követelményeinek. Ezen szakemberek egészségügy területén képesek a magasabb technikai és technológiai 

szintű ismereteket integrálni. Az elektronikus oktatási anyag és a hozzá kapcsolódó módszertan illeszkedik a 

Bolognai folyamat által érintett felsőoktatás megújításához. Elősegíti oktatás minőségének javítását és a 

nemzetközi trendekhez való igazodását (pl. a kettős képzési szakok létrehozása /orvos-fizikus képzés, 

biomérnök képzés,….stb./), mely során megszerzett interdiszciplináris tudásbázis alapul szolgál a hazánkban 

világszínvonalon működő orvosbiológiai műszerfejlesztés és gyártástechnológia hosszú távú 

fenntarthatóságához. 

 

Tananyagfejlesztésünknek további hozománya az esélyegyenlőség biztosítása és növelése a lefedett 

szakterületeken, hisz módszerünk alapeleme a távoktatás támogatása. Így a munkahelyüktől távol tartózkodó 

szakemberek (GYED, időszakos mozgáskorlátozottság,... ) számára lehetőséget adunk, hogy ismeretanyagukat 

folyamatosan földrajzi helytől függetlenül frissíteni tudják, valamint napi rutin gyakorlati képességeiket szinten 

tartsák. A távoktatás nagymértékben erősíti az önképzés lehetőségét, mely magasabb képzettséghez és újabb 

szakvizsgához segíthet. A mozgáskorlátozottak a létrehozott elektronikus tananyag által lefedett témakör 

területén szinte teljesen egyenlő esélyhez jutnak. A megalkotott tananyagot és módszert az elkövetkezendő öt 

évben kötelező érvényűen fenntartjuk, s évente legalább egyszer aktualizáljuk. 
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1. Bevezetés - Az elektronikus tananyag orvosi része 

   

Az orvosi rész négy különböző tananyagrészt tartalmaz: 

1. Gradualis tananyag, magyar, angol és német nyelven  

2. Postgradualis tananyag magyar nyelven  

3. Esetmegbeszéléseket tartalmazó, szakorvos továbbképzést elősegítő tananyag magyar 

nyelven  

4. Gyakorlati tananyag magyar nyelven.  

   

1. A gradualis tananyagot az oktatásban részt vevő senior szakorvosok írták. A terjedelem és 

a tananyag arra van méretezve, amit az orvostanhallgatók oktatásában fontosnak tartunk, ha 

valaki az itt leírtakat teljes mértékben tudja, joggal számíthat a legjobb érdemjegyre. A 

gradualis oktatásban azt tartjuk szem előtt, hogy egy általános orvosnak milyen ismeretekre 

van szüksége ahhoz, hogy jó beutaló orvos legyen belőle, azaz pl. belgyógyászként, 

sebészként, neurológusként, reumatológusként – a sort hosszan lehetne folytatni -, milyen 

tipusú radiológiai vizsgálatot kérjen, legyenek meg az alapfogalmai az egyes modalitások 

fizikai alapjairól és lehetőségeiről, és melyik modalitást érdemes első vizsgálatként kérni. A 

társszakmák képviselőinek meg kell érteniük a leleteket, és megfelelő módon tovább kell 

lépniük. Hangsúlyozzuk, hogy a radiológia konzultációs szakma, ha bizonytalan a beutaló 

orvos abban, melyik modalitással várható a legnagyobb diagnoszikai előny a legkisebb 

kockázat mellett, kérdezzen rá mindig a radiológustól, hiszen a radiológia hihetelenül gyors 

ütemben fejlődik, néhány év alatt módosulhatnak a vizsgálati protokollok. Fontosnak tartjuk, 

hogy a beutaló orvos azzal is tisztában legyen, hogy mikor kell az altatással, nagy metszéssel, 

hasüreg vagy mellkasüreg nyitással, sebgyógyulási kockázattal, a beteg számára nagy 

megterhelést jelentő hagyományos mútéti eljárások helyett intervenciós radiológiai 

konzultációt kérni; az intervenciós radiológiai terápiás eljárásoknál döntő többségben nincs 

altatásra szükség, nincs sebészi metszés, a beteg számára összeségében 

összehasonlíthatatlanul kisebb megterhelést, rövidebb kórházi tartózkodási időt, és többnyire 

jóval rövidebb táppénzben eltöltött napokat jelent.  

Az elektronikus tananyag jellegénél fogva az orvostanhallgatónak lehetősége nyílik arra is, 

hogy bármelyik témakörben mélyebb részismereteket szerezzen a postgradualis tankönyv 

megfelelő fejezeteiből.  

Ez a tananyag három nyelven jelenik meg, hiszen gradualis oktatás egyetemünkön, így 

klinikánkon is magyarul, angolul és németül egyaránt folyik.  

Ez a tananyag a számonkérésben is jól felhasználható lesz, mely mind a hallgatónak, mind az 

oktatónak egyértelművé a követelményeket.  

2. A postgradualis tananyag a radiológus szakorvos jelölteknek íródott. Ebben az esetben nem 

merül fel, hogy a szakorvosi vizsgán az itt leírt tananyag önmagában elegendő lenne a 

szakvizsgához, de ahhoz elegendő, hogy az adott részből a szakvizsgán szükséges minimális 

tudáshoz támpontot adjon.  

Ebben a tananyagrészben is fontosnak tartjuk, hogy a szakvizsgával rendelkezők ismerjék a 

diagnosztikai és intervenciós radiológia azon területeit is, amelyeket ők maguk nem 

művelnek majd a későbbiekben a mindennapi gyakorlatban.  
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3. Az esetmegbeszéléseket tartalmazó, szakorvos továbbképzést elősegítő tananyag magyar 

nyelven készült, az egészen egyszerűtól a komplikált, több modalitású megközelitéssel 

feldolgozott esetek egyaránt bemutatásra kerülnek. A célcsoportként változatos 

élethelyzeteket tartottunk szem előtt, pl. az az idős kolléga, aki 30-40 éve a tüdőgondozóban 

ül, vagy az a fiatal szakorovs, aki csúcsintézményben csakis egy szűk keresztmetszet eseteit, 

modalitásait látja, műveli; vagy éppen az az átlagos tudású radiológus, aki közkórházban 

többféle modalitással végez gyakran előforduló eseteket.  

A kiválasztott esetekben klinikai anamnézis ill. adatok, valamint a rendelkezésre álló műtéti 

vagy pathológiai leírások és az alkalmazott terápia is többnyire szerepelnek.  

4. A gyakorlati tananyagban magyar nyelven anonimizált képanyagon lehet a radiológiával 

kapcsolatos technikákat (pl. rekonstrukciók, távolság-, szög- és egyéb paraméterek mérése az 

elkészült képeken) gyakorolni, valamint a gradualis oktatásban a vizsgán használt, erre a 

célra kidolgozott képanyag is rendelkezésre áll.  

A tananyagban szereplő képek legnagyobb többségben a Klinikánkról származnak. A szerzők 

egy része Egyetemünkön, de nem a Klinikánkon dolgozik, ezt feltüntettük a szerzők 

jegyzékében. Felhasználtunk képeket az Egyetemünk Hamburgi campusáról is, az Asklepios 

Medical School-ból.  

A létrehozott elektronikus tananyagot öt évig kell fenntartani és gondozni. Ez is lehetőséget 

nyújt arra, hogy legalább évente egyszer mindenki áttekintse a saját fejezetét, és a legújabb 

irodalmi adatok alapján kiegészítse vagy átírja a releváns részeket, vagy az adott év klinikai 

anyagából újabb képekkel segítse az illusztrációt.  

Bizunk benne, hogy az elektronikus tananyag további minőségjavulást hoz létre a gradualis, a 

postgradualis és a szakorvos továbbképzésben egyaránt.  

Budapest, 2011 november 20.  

Bérczi Viktor, (intézetigazgató) Karlinger Kinga (felelős szerkesztő), Kári Béla 

(konzorcium vezető) 

Felelős szerkesztő:  
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2. Vizsgáló eljárások klinikai jelentősége: Röntgen 

Írta: Kiss Katalin Klára 
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

   

2.1. Bevezetés 

   

Wilhelm Conrad Röntgen fizikus, gépészmérnök 1895-ben fedezte fel véletlenszerűen a 

röntgen sugárzást katódsugár csővel végzett kísérletei során. Ezért a felfedezéséért 1901-ben 

elsőként kapta meg a fizikai Nobel díjat. X sugárnak nevezte el.  

Röntgen vizsgálati technika a detektálás módja szerint lehet:  

 analóg  

o felvételi technika (röntgenfilm erősítő fólia kombináció)  

o átvilágítás  

 digitális  

o indirekt digitális  

o direkt digitális  

Múzeum a Radiológiai és Onkoterápiás Klinika könyvtárában.:  

 

Régi röntgencsövek.  
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2.2. A képalkotás fizikai alapjai 

   

A fizikai alapok valamennyi analóg, indirekt digitális és digitális képalkotásra is érvényes 

csak maga a detektáló rendszer működési elve más.  

A röntgensugárzás fogalma:  

A röntgensugárzás az elektromágneses rezgések családjába tartozó energiaterjedési forma.  

Fizikai jellemzője:  

C=μ×λ  

μ= frekvencia  

λ =hullámhossz  

C=terjedési sebesség, mely állandó  

A hullámhossz és a frekvencia egymással fordítottan arányosak.  

A röntgensugárzást a hullámhosszal jellemezzük.  

Minél kisebb a hullámhossza annál keményebb a sugárzás és annál áthatolóbb.  

A kvantumelmélet értelmében, mint minden elektromágneses rezgés a röntgensugárzás is 

energia csomagokból, fotonokból áll. Hullám jelenségeket, és a klasszikus mechanika 

törvényeinek engedelmeskedve a röntgensugárzás ütközési jelenségeket is mutat.  

A röntgensugárzásnak intenzitása van. A sugárzás által szállított energia a haladási irányra 

merőleges egységnyi felületen áthaladó energia sűrűséggel, intenzitással jellemezhető.  

A röntgensugárzás előállítását a röntgensugárzóval, vagyis a röntgencsővel végezzük.  

A röntgensugárzást nagyfeszültségű, egyenáramú, elektromos térben, vákuumcsőben 

felgyorsított elektronok nehézfém céltárgyba ütköztetésével keltjük a röntgencső 

segítségével. A nagysebességre felgyorsított elektronok az anódba csapódva több lépésben 

adja le energiáját.  

A röntgen cső felépítése:  

Katód: Wolfram  

Anód: Wolfram, Molibdén -Rénium  

Tápfeszültség: 10-20 kilovolt  

Gyorsítófeszültség: 6-600 kilovolt  

A röntgen sugárzás keletkezése:  

Kétféle röntgensugárzást különítünk el keletkezésük alapján  

-karakterisztikus röntgensugárzás  

-fékezési röntgensugárzás  
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 Karakterisztikus sugárzás:  

A felgyorsított elektron egy belső héjelektront kiszakít, a megüresedett helyet egy külső 

elektron tölti be.  

Az elektronpályák, meghatározott kötési energiaszintet képviselnek, így a különbség mindig 

egy diszkrét érték. Mindig egy meghatározott hullámhosszúságú kvantum keletkezik.  

 Fékezési röntgensugárzás:  

A felgyorsított elektron áthatol az elektronhéjakon, a mag közelében lefékeződik, és mozgási 

energia veszteségének megfelelő nagyságú röntgen foton keletkezik. Ahol teljesen elveszíti 

mozgási energiáját, azt határhullámhossznak nevezzük.  

A röntgen sugárzás spektruma:  

Egy folyamatos görbére szuperponálódott karakterisztikus csúcsokkal jellemezhető, mely az 

anód anyagára jellemző.  

Molibdén esetén a csúcs 35 kilovolt gyorsító feszültségnél keletkezik (mammográfia).  

Wolframnál 60-70 kilovoltnál. Ezek az anyagok azért váltak be anódként, mert a csúcsok a 

diagnosztikában használatos értékeknél keletkeznek (orvosi röntgen diagnosztika).  

Az energiaveszteség nagy mert a mozgási energia 99 %-ban hővé és látható fénnyé alakul.  

A gerjesztés döntően külső elektronhéjon történik, egy elektron kilökődése játszódik le 

döntően.  

A sugármennyiség a cső áramtól függ. A spektrális összetétel a feszültség növelésével és 

szűréssel változtatható.  

Szűrés  

A keletkezett röntgensugárzás különböző hullámhosszúságú röntgen fotonokból áll. A 

képalkotásban részt nem vevő, a kép minőségét rontó fotonokat ki kell szűrni. Ezt alumínium 

és réz lemezekkel végezzük. Szűréssel a sugárterhelés is csökken.  

Négyzetes sugárfogyás törvénye  

A röntgen sugárzás intenzitása a sugárforrástól mért távolság négyzetével csökken.  

1x 1 m-es négyzetre beeső sugármennyiség 1 méterrel a sugárforrástól 4 x 4 m-es négyzeten 

oszlik el.  

Abszorpció  

A térben terjedő röntgensugárzás a teret kitöltő anyaggal kapcsolatba kerülve veszít 

intenzitásából.  

Megváltoztatja az anyag állapotát (Biológiai, kémiai fizikai!)  

A sugárgyengítési képesség, az anyag vastagságától, sűrűségétől és rendszámától függ. A 

rendszám negyedik hatványától.  

A röntgensugárzásnak az anyagon történő áthaladása során ötféle fizikai jelenség játszódhat 

le. Ezt nevezzük a röntgen sugárzás abszorpciójának.  

energia leadás nélkül áthatol  
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 Rayleight szórás  

 Compton szórás  

 foto effektus  

 pár képződés  

A képminőséget rontó tényezőként túlnyomóan a Compton féle szórás tehető felelőssé.  

Centrális projekció  

Torzítja a képet és nagyít.  

A pontszerű sugárforrásból induló, széttérően haladó röntgensugarak hozzák létre a felvételt. 

Ennek következménye a nagyítás és torzítás. A filmhez közeli tárgyak kisebb mértékben 

nagyítottak (és élesebbek is), mint a filmtől távolabbi tárgyak. Emiatt a képen torzítás 

keletkezik, mert a filmhez közelebb eső testrészlet kisebb lesz, mint, az egyébként 

ugyanolyan méretű távolabbi.  

2.3. A röntgenkép keletkezése 

   

Homogén sugárnyalábot bocsátunk a testen keresztül, mely az anyagra jellemző módon 

szóródik és áthatol, az elnyelődések nyomán megváltozik a röntgen kvantum eloszlása, a 

képsíkban, egyenetlenül gyengül, különböző mértékben feketíti meg a filmet, vagy detektort 

(digitális). Úgynevezett sugárkép, egy inhomogén sugárrelief keletkezik, ami az anyag 

minőségétől függ.  

Ezt a sugárreliefet kell valamilyen képátviteli rendszerrel detektálni, ami az analóg képátviteli 

rendszerben a nagyformátumú film fólia kombinációval történik. Ez a legegyszerűbb detektor 

rendszer.  

A detektor a film, mely ezüst halogenoidokat tartalmaz.  

Az erősítő ernyő, a fólia kalcium wolframat, és cink szulfid tartalmú (kék fóliák).  

A ritkaföldfém fóliák titán, gadolínium tartalmúak (zöld fóliák).  

Jobb a kvantumhasznosítás, kevesebb röntgensugár használatával készül el a felvétel. 

Sugárhygiénés szempontból is fontos. A rövidebb expozíciós idő pedig lehetővé teszi az 

elmozdulási életlenség csökkenését. A fóliákban lévő szemcsék a röntgen fotonok hatására 

fluoreszkálnak, fényfotonokat bocsátanak ki. A kék fóliák esetében 2-3 fény fotont kelt egy 

röntgen foton, míg a zöld fóliáknál 8-10 fény fotont. A kép minőségét a fólia szemcsézettsége 

határozza meg. Minél durvább a szemcsézettség annál rosszabb lesz a kép felbontása, de 

annál nagyobb az érzékenysége.  

A képátviteli rendszer minőségét, felbontását vonalpár/mm mértékegységgel mérjük.  

Ha a filmre közvetlenül történne a felvétel 50 vonalpár/mm a felbontás, de akkor hatalmas 

sugárdózist kellene leadni. Ez a fóliák használatával 5-10 vonalpár/mm-re csökken. 

Jelentősen csökkenti sugárdózist.  

2.4. Kép minőséget befolyásoló tényezők 

A kép minőségét rontja a szórt sugárzás. Csökkenti a kép élességét, fátyolozza a képet, 

csökkenti a kontrasztot.  
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(Szűrés, tubus, rácsok, Bucky-Potter-Akerlund)  

A kép minőséget javítja:  

 minél kisebb a tárgy képsík távolság  

 minél nagyobb a fókusz tárgy távolság  

 minél kisebb a fókusz mérete  

 távfelvétellel érhető el a legjobb képminőség, ennek csak a generátorok teljesítménye 

szab határt.  

 (lásd négyzetes sugárfogyás)  

A röntgenkép minősége annál jobb minél több információt hordoz, ami a detektor rendszer 

minőségétől függ. Függ a beteg testalkatától, a korpulens betegekben nagyobb szórt sugárzás 

keletkezik.  

Fluoroszkópia/Átvilágítás  

Az átvilágításnál folyamatos a sugárkeltés. Ezt a modern forgó anódos röntgencsövek teszik 

lehetővé,  

A kép az elsődleges cink-kadmium-szulfid vagy cézium-jodid tartalmú ernyőn jelenik meg. 

Ezt a képet a képerősítő elektron optikus úton több ezerszeresére erősíti fel és jeleníti meg a 

másodlagos ernyőn, melyet egy kamera jeleníti meg a monitoron.  

Indirekt digitális technika  

Digitális képlemezre (pl. foszforlemezre) történő felvételi technika. A foszforlemez a felvétel 

elkészítését követően kiolvasásra kerül, majd a kép a monitoron megjelenését követően 

posztprocesszálható, átküldhető az orvosi munkapultra.  

Foszfortárolásos lemez bárium-fluoro-brom elektronjai foszforkristályokba ágyazva a 

röntgenfotonok intenzitásának arányában magasabb energia szintre kerülnek. Lézersugárral 

megvilágítva a lemezt a barium-fluoro-brom elektronok lumineszcencia jelenségét mutatják. 

Alapállapotukra jellemző módon energia szintjükre visszaállnak, fény fotonok kerülnek 

detektálásra. Fénnyel megvilágítva a kazetta újra használhatóvá válik. (A kiolvasást ajánlott 

15 percen belül elvégezni, mert a kazetta adatai idővel (2-3 óra) elvesznek.)  

2.5. Direkt digitális technológia 

Napjainkban a korszerű digitális felvételi berendezéssel ellátott osztályon kerülnek a betegek 

ellátásra.  

A technika lényege, hogy a felvételek detektor lemezre, úgynevezett flat planelre készülnek.  

A detektor lemez egy amorf szelénréteggel fedett, az elektromos jelet érzékelő, vékonyfilm 

tranzisztorpanel. A szelénrétegben a röntgensugár feszültségkülönbséget indukál és 

elektronlyukak alakulnak ki a sugárzás intenzitásától függően. Ezt az elektromos jelet fogja 

fel a vékonyfilm tranzisztorpanel. Az elektromos jelek soronként és oszloponként kerülnek 

kiolvasásra. A detektorpanel vezeték nélküli routeren keresztül kommunikál a megfelelő 

számítógépes rendszerrel (RIS – Radiology Information System)., mely kapcsolatban áll a 

kórházi információs rendszerrel (HIS – Hospital Information System). Az itt tárolt 
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betegadatokat hozzárendelhetjük a röntgenvizsgálathoz, ily módon a betegadatok és a 

digitális képi információ összekapcsolható.  

A digitális felvételeken lehetőség van a postprocesszálásra is (pl. utólagos fényerő, 

kontrasztbeállítás). A szervereken, digitális archívumokban könnyen előkereshetők a beteg 

előző felvételei, így az összehasonlító vizsgálatok is könnyebben elvégezhetők. A felvételek 

digitális címkékkel megjelölhetők, válogathatók, csoportosíthatók, ami nagyban segíti az 

oktatást és a tudományos tevékenységet.  

A digitális technika előnyei:  

Milliós nagyságrendű megtakarítás havonta, nincs film és vegyszerköltség.  

 Korszerű  

 Bővíthető  

 Magas szakmai színvonalat biztosít  

 Gyors, biztonságos  

 Interneten keresztül a felvételek elérhetők  

 Környezetkímélő  

 Nincs ismételt felvétel, aminek köszönhetően csökkenthető a betegek sugárterhelése.  

 Végül nem elhanyagolható a rendkívül jó képminőség.  

A digitalizálással lehet csak egy röntgen osztály rentábilis 

2.6. Kontrasztanyagok 

   

A kontrasztanyagok felfedezésével vált lehetővé az üreges szervek vizsgálata, melyek a 

lágyrészektől el nem különülnek a natív felvételen. Később fedezték fel az epeutak és az 

érrendszer vizsgálatára alkalmas kontrasztanyagokat.  

Felfedezésük már az 1800-as évekkel kezdődött.  

1896.ban készítették az első nyelés vizsgálatot  

1904-ben a bizmut felfedezője Rieder  

1906-ban a BaSO4 felfedezése Munknak köszönhető  

1923-ban az első per os cholecystographiat Graham végezte jodofttal.  

1923-ban a kettős kontrasztos vizsgálatok lehetőségét és jelentőségét Fischer ismerte fel.  

1927-ben a vízoldékony jódot tartalmazó uroselectant Binz fedezte fel  

1930-ban a benzol gyűrűn szerepel először két jód atom szerves kötésben, melyet piridinnek 

neveztek el és ezzel a felfedezéssel vált lehetővé a kontrasztanyagok intravénás használata.  

1950-ben már három jód atom kapcsolódik a benzol gyűrűhöz, benzolsz néven Wallingford 

nevéhez fűződik a felfedezés.  

1954-ben született meg az amidotriozát, mely az ionos, jódozott vízoldékony 

kontrasztanyagok őse  

Diederich fedezte fel.  

1960-ban az ozmolalitás és az elektromos töltés, mint a mellékhatások fő okára Almén hívta 

fel a figyelmet.  

1965-ben a nem ionos kontrasztanyagot a metrizamidot Almén vezette be.  

1970-1990-es években az alacsony osmolalitsú, nem ionos kontrasztanyagok Sovak, Speck, 

Felden nevéhez fűződik.  
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A fejlődés iránya az volt, hogy kellő intenzitású legyen a kontrasztanyag, a későbbiekben 

pedig azt célozta, hogy egyre alkalmasabb legyen a bevitelre. Minél inkább biológiailag 

semleges legyen, és a lehető legkevésbé okozzon mellékhatásokat.  

A röntgenben használt kontrasztanyagokat tartalmuk alapján két nagy csoportba oszthatjuk.  

 bárium  

 jód  

A kettős kontrasztos vizsgálatoknál pedig a:  

 negatív  

 pozitív  

kontrasztanyagokat különítjük el.  

A pozitív kontrasztanyagok a bárium és a jód tartalmúak.  

Negatív kontrasztanyagok a levegő és a széndioxid. A széndioxidot a gyomor kettős 

kontrasztos vizsgálatához használjuk. Szódium bikarbonátot tartalmazó port nyeletünk a 

beteggel, melyből a gyomor sósav hatására széndioxid szabadul fel. Levegőt pedig az 

irrigoscopiás vizsgálatoknál.  

A bárium szulfát tulajdonképpen só, melyben a bárium erős kötésben van. A bárium-ion 

erősen toxikus.  

Helytelen tehát a báriumot tartalmazó kontrasztanyagot vízzel úgymond feloldani, a bárium 

szulfátot vízzel keverjük és egy szuszpenziót készítünk belőle, melyben a részecskék 

nagysága eltérő, angström nagyságrendű. Ennek az a jelentősége, hogy a kisebb részecskék a 

nyálkahártya felszínén, míg a nagyobbak, a mélyebb redőkben ülnek meg, ezzel biztosítva a 

nyálkahártya morfológiájának finom rajzolatát.  

A bárium szulfát olcsó és megbízható kontrasztanyag. Akkor okozhat akár halálos 

szövődményt is, ha a mediastinumba kerül vagy, ha kilép a bél lumenből a hasüregbe. Ezért a 

bárium tartalmú kontrasztanyag adásának szigorú kontraindikációi vannak.  

 perforáció  

 aspiráció  

 fistulajárat  

A vízoldékony kontrasztanyagok felosztása:  

 ionos  

 nem ionos  

 monomer  

 dimer  

A vízoldékony kontrasztanyagok trijodbenzoesav molekulából állnak. Jellemző rájuk, hogy a 

jód szerves kötésben stabilan kötődik a benzol gyűrűhöz. Alacsony a toxicitása. Nagy előnye 

még, hogy erős a sugárelnyelő képessége.  

Oldalláncokat is tartalmaznak (R1, R2). Az oldal oldalláncok a kontrasztanyagok fizikai, 

kémiai sajátosságait változtatják meg. Lényegében a vízoldékony kontrasztanyagok közötti 

különbség az oldal láncok milyensége és mennyisége határozza meg.  
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Ionos jelleg  

Vizes oldatban a kontrasztanyag molekula -COOH anionra és kationra disszociál, 

ozmotikusan aktív részecskék száma nő a vérben, nő a vér osmolalitása, ennek hatására ér 

fájdalom, endothel károsodás arrhytmia, görcsök léphetnek fel. Magas osmolatiásnál a 

keringő plazma proteinekhez erősebb a kötődés is, ami tovább csökkenti a tolerálhatóságot.  

Az osmolatitás minél közelebb áll a véréhez az idegrendszeri tolerálhatóság annál jobb, annál 

kevesebb a kontrasztanyag okozta szövődmény. Ma már a korszerű vízoldékony 

kontrasztanyagok isoosmolarisak. Magas viszkozitású kontrasztanyagok korszerűtlenek, mert 

lassítják az elfolyást, rontja a microcirculatiot és thrombus képződéshez vezethetnek.  

Kemotoxicitás  

Ez tulajdonképpen általános hatása a kontrasztanyagnak a szervezet biológiai rendszereire, a 

hatás mechanizmusok, amik lejátszódhatnak:  

 hisztamin felszabadulás  

 komplement-aktivitás  

 enzimrendszerek befolyásolása  

Hydrophilia  

Az a jellemzője a kontrasztanyagnak, hogy milyen mértékben oldódik vízben, ez azt 

befolyásolja, hogy kevésbé kötődik a sejtmembrán lipidjeihez. A magas hydrophilia ezért 

csökkenti a toxicitást.  

Összefoglalva, hogy a korszerű kontrasztanyagnak milyen kritériumoknak kell megfelelni, 

hogy a legkevésbé legyen toxikus és a legkevesebb szövődményt okozza, a legjobban 

tolerálható legyen:  

 alacsony ozmolalitás  

 elektromos töltés hiánya  

 kifejezett hydrophilia  

 proteinkötődés csekély  

 minimalis kemotoxicitás  

 alacsony viszkozitás  

Az intravénás kontrasztanyagokat két további nagy csoportba oszthatjuk:  

 nephrotrop  

 hepatotrop  

A nephrotrop kontrasztanyagok kismértékben kötődnek fehérjékhez, diffusio útján jutnak az 

extracelluláris térbe glumeruláris filtracióval eliminálódnak.  

A hepatotrop kontrasztanyagok ionos dimer benzoesavak nagymértékben kötődnek a 

plazmafehérjékhez, főleg az albuminhoz. A májsejtekbe jutva aktív transport útján a májset 

az epébe szecernálja.  

A magas hepatocelluláris transportráta következményeként nagy koncentrációban jelenik 

meg az epeutakban.  
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2.7. A röntgen vizsgálatok klinikai alkalmazása: 

A röntgen vizsgálatoknak számos előnye van a mai napig is. Sok esetben megőrizte 

prioritását a többi vizsgáló eljárással szemben. A betegek kivizsgálásának algoritmusában az 

esetek többségében az első választandó modalitás a röntgen vizsgálat. A mellkasi szűrő 

vizsgálatokban például, amennyiben a lelet negatív, elégséges is.  

Valamennyi röntgen vizsgálatra érvényes szabály, hogy a vizsgálatról képi dokumentációnak 

és írásos leírásnak, leletnek is kell készülnie.  

A röntgen vizsgálat előnyei:  

 olcsó  

 könnyen hozzáférhető  

 néhány kórképre specifikus lehet  

 az iránydiagnózis felállításával megválasztható, milyen modalitással juthatunk a 

legkönnyebben és leggyorsabban diagnózishoz. Ez főleg az akut esetekben igen 

fontos.  

   

Az akut hasi kórképekben, traumatológiában és a posztoperatív szövődmények 

kimutatásában.  

A röntgen vizsgálat hátrányai:  

 sok esetben nem specifikus  

 az adott betegségnek nincs röntgen tünettana  

 az elváltozás nem ábrázolódik röntgenfelvételen (nem sugárfogó epekő, vesekő)  

Leggyakoribb röntgen vizsgálati módszerek:  

 mellkas felvétel  

 natív hasi felvétel  

 kontrasztanyagos vizsgálatok  

 csont felvételek  

 intervenciós radiológiai vizsgálatok  

 speciális (fül-orr gégészeti felvételek)  

2.8. A mellkas röntgenvizsgálatainak módszerei: 

 Zeiss és Odelka felvételek szűrő állomásokon, ez az úgynevezett roll film technika, a 

felvételek 2 méterről készülnek. 10 x 10 cm, illetve 6 x 6 cm átmérőjűek. Igen jó 

felbontásúak méretük ellenére. Lakossági szűrő vizsgálatokra használták, ma már nem 

alkalmazzák.  

 1:1 arányú, nagyformátumú posztero-anterior irányban készült mellkas felvétel  

 oldal irányú felvétel  

 átvilágítás, mely mindig kiegészítő vizsgálat, amennyiben a mellkas felvételen 

kérdéses a diagnózis. Csak mellkas átvilágítást nem végzünk, mert sugárterhelése 

nagy, térbeli felbontása rossz és megítélése szubjektív, nem kellően dokumentált.  

 Friemann-Dahl  
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Kontrasztanyagos vizsgálatok:  

 gyomor bél traktus  

 epeutak vizsgálata  

 sipoly járatok feltöltése, fistulográfia  

 tápszonda feltöltés  

 kanülök pozicionálása  

 intervenciós beavatkozások  

 eszközös beavatkozás utáni kontroll  

2.9. A fejezet üzenete: 

   

A fizikai alapok megértése, ismerete elengedhetetlen a röntgenfelvételek helyes 

kiértékeléséhez.  
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3. Vizsgálóeljárások klinikai jelentősége: Ultrahang 

Írta: Kollár Attila  
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

3.1. Bevezetés 

Orvosi Képalkotó módszerek:  

 Röntgen  

 Ultrahang  

 CT  

 MR  

 Angiográfia, DSA  

 Nucleáris Medicina (scintigraphia, SPECT, PET)  

 Fúziós képalkotás (PET-CT)  

   

A nem ionizáló sugárzást alkalmazó és noninvazív orvosi képalkotó módszerek között 

kiemelt helyet foglal el az ultrahang vizsgálat.  

Mint sok minden egyéb területén a tudománynak, itt is a hadiipari fejlesztések jelentették az 

első lökést az ultrahang orvosi felhasználásának (tengeralattjárók ultrahangos 

mélységérzékelői).  

Az ultrahang klinikai alkalmazása a kezdeti próbálkozások után a 70-es években kezdett 

rohamosabban terjedni, és néhány évvel később már jelentősen „átírta” a radiológiai 

vizsgálatok alkalmazásának sorrendjét, a képalkotó módszerek indikációs körét. Manapság 

számos szervrendszer képalkotó vizsgálatában az első választandó képalkotó módszernek 

tekinthetjük (pl. máj, epehólyag és epeutak, pancreas, vese és húgyutak, felületes lágyrészek) 

és az ultrahang vizsgálattal nyert, megalapozott információkra épülhetnek a továbbiakban 

szükséges képalkotó vizsgálatok.  

3.2. Fizikai, technikai alapok 

3.2.1. Az UH fizikai jellemzői 

Ultrahangon a 20 kHz feletti mechanikai hullámokat értjük, ami az emberi fül számára 

általában már nem hallható.  

Az ultrahangot ólom-zirkonát-titanát alapú kis piezoelemek állítják elő. Ezek apró 

kerámialapocskák, vastagsági rezgők, melyek a rájuk kényszerített elektromos 

rezgéscsomagnak megfelelően csillapodó mechanikus rezgést végeznek és ekkor keletkezik 

az ultrahang (1. ábra). Az adott transducer frekvenciáját a piezokerámia lapocskák vastagsága 

határozza meg. A másodperc tört része alatt többször is a kerámialapocskák adóként és 

vevőként is működnek. A vevő funkcióban a vizsgált területről a piezokristályra visszaverődő 

ultrahang készteti rezgésre az adott szeletkét, melyről aztán elektromos impulzus vezetődik 

el.  

Az UH kép végsősoron a szervezet belsejéből származó hangreflexiókat megjelenítő, nagy 
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teljesítményű számítógéppel összerakott visszhang-kép (ezt szinte valós időben, minimális 

késéssel tudjuk számítógépes monitoron megjeleníteni - 14-25 kép/sec).  

 
1. ábra: Az UH transzducer sémás metszeti képe  

   

3.2.2. Az Ultrahang terjedése 

3.2.2.1. Az Ultrahang sebessége 

Az ultrahang terjedéséhez természetesen valamilyen közegre mindig szükség van. Ennek a 

mechanikai rezgésnek a terjedési sebessége (c) az adott közegben állandó, ami biológiai 

szöveti struktúrákban 1540 m/sec körüli értéket jelent.  

Ez a sebesség jelentősen változik különböző folyadékokban vagy szöveti struktúrákban, pl.:  

Víz (20 C fok) - 1480 cm/s,  

Víz (36 C fok) - 1530 cm/s,  

Agy - 1540 cm/s,  

Vese - 1560 cm/s,  

Zsír - 1450 cm/s,  

Csont - 2500-4700 cm/s.  

3.2.2.2. UH frekvencia és hullámhossz 

Az UH frekvenciája és a terjedési sebesség ismeretében a hullámhossz (λ) kiszámítható:  

λ=c/f ,  

pl. 5 MHz frekvencia mellett a hullámhossz: λ= 0,3 mm.  

Az UH longitudinalis terjedése során az adott közegben a terjedés mentén sűrűsödések és 

ritkulások is kialakulnak, mely nyilvánvalóan függ az adott közeg sűrűségétől.  

3.2.2.3. Az UH terjedése határfelületeken 

Fontos tudnivaló az is, hogy a különböző határfelületeken történő átjutás következtében az 

UH által megjelenített képen látható objektumok nem „pontosan ott” helyezkednek el, ahol a 

montiron megjelenítésre kerülnek; ezt különösen a ferde beesésű UH nyaláb alkalmazásakor, 

illetve UH vezérelt beavatkozások során kell feltétlenül számításba venni. (Hasonló ez a 
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jelenség ahhoz, mint amikor a levegőből a víz alá merülő horgászdamilt próbáljuk nyomon 

követni a víz alatti szakaszon…)  

3.2.3. Az UH energiatartarma, biztonsági megfontolások 

Igen fontos fizikai paraméternek tekintjük még az adott felületegységre eső energiát is, amit 

W/cm² formában tudunk megadni. Orvosi diagnosztikai alkalmazás során általában  

100 mW/ cm² intenzitás alattinak tekinthető ez az érték. Mai tudásunk szerint ez az 

energiamennyiség egy átlagos, 10-12 perces UH vizsgálat során nem káros az emberi 

szervezet számára. Más a helyet azonban a Doppler vizsgálatok esetében, amikor egy célzott 

területről nyerni kívánt áramlási információ során, hosszabb vizsgálati időt (15-20 perc fölött) 

számítva a vizsgált területen már néhány tized fokos hőmérséklet emelkedést tapasztalhatunk.  

Ez magyarázza, hogy – különösen az első trimeszterben – csak igen limitált 

időintervallumban szabad Doppler vizsgálatot végezni terhességi UH vizsgálatok során.  

3.2.4. Az UH megjelenítési módszerei 

A-mód (Amplitude mode)  

Az ultrahang legegyszerűbb alkalmazása, amikor a megjelenített képen a vízszintes tengely a 

vizsgált terület mélységét, míg a függőleges tengely az echók amplitudóját jelenti. Ilyenkor 

egy vonalban terjedő UH nyalábot alkalmazunk. Ez az A-módú UH technika lényegében a 

szemészeti biometriai alkalmazások során, elsősorban távolságmérésre került be a klinikai 

gyakorlatba (2. ábra).  

 
2. ábra: Szemészeti A-mód UH (B-kép korrekcióval)  

   

M-mód (Time-Motion mode)  

A B képen meghatározott egyetlen UH nyaláb mentén a visszaverődő echók pozíciójának 

időbeli változását lehet ezzel a módszerrel megjeleníteni (3. ábra). Ezen a képen a vízszintes 

tengely jelenti az időt, míg a föggőleges tengely az adott struktúrának a mélyben lévő, éppen 

aktuális pozícióját jelöli. Legnagyobb jelentőségre az echocardiographiában tett szert.  
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3. ábra: Szív-UH, M-mód  

   

B-mód (Brightness mode)  

Az egymás mellett szorosan elhelyezkedő piezoelektromos kristályok (pl. 256 db) 

gerjesztette UH nyalábok más-más határfelületekről verődnek vissza az adott szöveti 

struktúrában és az adott készülék nagyon gyors adatgyűjtésének és feldolgozásának 

köszönhetően a reflexiók erősségének és helyének függvényében pici „fényes”, vagy 

„kevésbé fényes” pontok jelennek meg a monitoron, amelyek ezáltal képpé állnak össze. 

Végül a keletkező képek másodpercen belüli sűrűsége (25-40 frame/sec) adja a real-time 

érzetet a B-módú UH vizsgálat során. Ez a magas frame rate érzékelteti, hogy milyen nagy 

számítási kapacitásra van szükség a kívánt képi megjelenítés eléréséhez.  

3.2.5. Az UH echostruktúrák fajtái 

UH továbbjutása a határfelületeken:  

Az UH számára a levegővel, valamint a meszes, csontos képletekkel képzett határfelület 

olyan jelentős reflexiót eredményez, hogy a mögöttes területek gyakorlatilag nem 

ábrázolhatók.  

Az UH nyalábnak a szöveteken történő áthaladása, határfelüleletekről történő 

visszaverődésének mennyisége alapján a következő echostruktúrákat különböztetjük meg:  

Cisztózus:  

1. Echomentes  

Szolid:  

2. Echoszegény  

3. Echodús  

4. Echodenz  

A valósidejű (real-time) B-módú UH képalkotás, a mai UH diagnosztika alapja és a fenti 

négyféle echointenzitásbeli megjelenés keveredik – különböző módon - az UH által 

vizsgálható szöveti struktúrákban.  
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3.2.6. Az UH kép felbontásának jellemzői 

Mélységi (axiális) és oldalirányú (lateralis) felbontás  

Annál jobb, részletgazdagabb képet kapunk az adott UH készülék segítségével, minél jobb 

felbontás érhető el a megfelelő irányokban. Az axiális felbontás magasabb MHz-cel működő 

transducer esetében javul. A lateralis felbontás javításához megfelelő mélységi zóná(k)ban 

fókuszált UH nyalábra van szükség. A dinamikusan fókuszált UH nyaláb segítségével a 

lateralis felbontás szinte a teljes vizsgált mélységig csaknem egyforma lesz.  

3.2.7. UH Doppler technika (spektrum Doppler) 

Az áramló részecskékről történő hangvisszaverődés (közeledő, távolodó) különböző 

sebessége adja a Doppler UH technika alapját.  

Az egyszerű, folyamatos hullámú CW (continous wave) Doppler eszközben található egy adó 

és egy vevő. Ennél a technikánál elviekben a sebességmérésnek nincs határa.  

A pulzus Doppler alkalmazása esetén az adott UH nyaláb mentén mi jelölhetjük ki egy 

változtatható szélességű, kis mintavételi kapu (gate) segítségével, hogy honnan kívánunk 

sebesség információt nyerni (artériák - 4.ábra, vénák - 5. ábra). Az így felvett görbe alapján 

az adott érszakaszból kapott sebességértékekkel, kvantitatív módon tudjuk jellemezni az 

áramlást az idő függvényében.  

 
4. ábra: Jobb CFA spektrum Doppler  
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5. ábra: V. hepatica spektrum Doppler  

3.2.8. Color Doppler UH 

Az adott mintavétel területén (color box) a transducer felé történő áramlást pirossal, a 

transducertől távolodó áramlást pedig kékkel fogja kódolni alapesetben a számítógép. Az 

áramlás változó sebességértékeihez pedig szintén más színárnyalat rendelődik hozzá. Ebből 

adódóan a szűkületek területén, jelentősebb érkanyarulatok magasságában is változó 

színárnyalatokkal találkozhatunk (6. ábra). Az áramlás kvantitatív mérésére a color 

Doppleren túl az adott területről felvett Doppler spektrum szolgál (minél kisebb mintavételi 

kaput választunk, annál kevésbé „zajos” Doppler görbét nyerhetünk).  

 
6. ábra: LICA 70%-os stenosis és kinking  

3.2.9. Power Doppler UH 

Ennél a Doppler technikánál az áramlás ténye erősítődik fel az adott power Doppler box 

alkalmazásának régiójában, ami mintegy 7-8-szor érzékenyebb a Color Doppler-hez képest, 

viszont ezzel nem tudunk áramlási irányt meghatározni. Ebből adódik, hogy a kicsi áramlású, 

változó sebességkomponensű területek egységes kimutatására rendkívül alkalmas ez a 

módszer (7. ábra).  

 
7. ábra: Varicokele power Doppler  
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3.2.10. Háromdimenziós (3D) és négydimenziós (4D) UH 

A hagyomás 2D Ultrahang vizsgálat során egy általunk kiválasztott síkban történik meg a 

képalkotás. A 3D UH vizsgálattal viszont egy kijelölt térfogatból kapott nagymennyiségű 

echó feldolgozásával készül el a vizsgált térfogategység háromdimenziós megjelenítése (8. 

ábra).  

A 3D UH technika utóbbi 8-10 évben tapasztalt viharos fejlődése lehetővé tette, hogy a 

speciális vizsgálófejekkel készített 3D UH képeket az akvizíciós idővel majdnem azonos 

időben, mozgó struktúraként tudjuk ábrázolni. Így jutottunk el a rekonstruált 3D kép 

mozgásban történő megjelenítéséhez, azaz a 4D UH vizsgálathoz.  

A 3D ultrahangot ma már nem csak a közismert intrauterin vizsgálatok során (magzati 

fejlődési rendellenességek plasztikus megjelenítése) alkalmazzuk, hanem az uterus, a 

prostata, a húgyhólyag, a vese, a máj, az izületek, az emlő, a csecsemő agy különböző 

kórfolyamataiban is számos esetben értékes információkat nyújthat.  

 
8. ábra: 12 hetes terhesség 3D UH  

3.2.11. UH vizsgálati műtermékek 

Mind a hagyományos, B-módú UH technikánál, mind a különböző Doppler módszereknél 

találkozhatunk zavaró műtermékekkel, melyeknek ismerete elengedhetetlenül fontos, hogy 

kellően interpretálhassuk ezeket a jelenségeket.  

- Pontatlan mérés:  

Csak fantomon történt bevizsgálás (megfelelő képpontok közötti ismert távolság) után 

tekinthetjük hitelesnek a távolságmérési eredményeinket.  

- Zavaró echók a közeltérben:  

Nem megfelelő transducer felfekvés, gél hiánya adhatja, amit gélpárna alkalmazásával 

(távolabb helyeződik a felszínes struktúra) kiküszöbölhetünk.  

- Mirroring:  

Adott, éles határfelület mögött a határfelület előtt vizsgált elváltozás „tükörképe” jelenhet 

meg (pl. rekeszhez közeli májgóc esetén) (9. ábra). Ez a jelenség éles határfelülethez közeli 

érstruktúra color Doppler vizsgálata során is megjelenhet („színes tükörkép” pl. az a. 

subclavia vizsgálatakor a pleura mögött) (10. ábra).  
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9. ábra: Mirroring (máj haemangioma)  

 

 
10. ábra: Color mirroring (bal a. Subclavia)  

- Nem megfelelő fókuszálás:  

Adott mélységben vizsgálva mindig törekedni kell a fókusz megfelelő utánállítására, ez akár 

több fókusz bekapcsolásával is elérhető (bár ez a frame-rate-et néha zavaróan csökkentheti) 

(11. ábra). A dinamikus fókusz alkalmazását tudó berendezéseken ez a korrekció egy 

gombnyomással automatikusan elvégezhető.  

 
11. ábra:Multifocus, bal Achilles ín UH, saggitalis sík  
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- Sávos műtermékek:  

Nem megfelelő mélységi erősítés (TGC= Time Gain Compensation) alkalmazása esetén 

jelenhetnek meg (12. ábra).  

 
12. ábra: Máj UH, rossz TGC beállítás  

- Ultrahang jelhiány egy adott sávban:  

Nem megfelelő kontaktus az érintett bőrfelszín és az UH transducer között (13. ábra). 

Amennyiben ez a jelenség továbbra is fennáll, akkor kristályhiba (szélesebb, kesenyebb) 

keletkezett a vizsgálófejben, vagy kis levegő került a transducer elemeket beborító anyag alá.  

 
13. ábra: Rossz bőrkontaktus máj UH-n, lateralisan  

- Mozgási műtermék:  

Nem megfelelően kooperáló betegnél elmosódott kép jelentkezhet a túlzottan „mozgó” 

területek vizsgálatakor (a cine-loop használatával visszakereshető a legoptimálisabb 

minőségű kép) (14. ábra).  
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14. ábra:Mozgási artefaktum, elmosódott húgyhólyag fal  

- Hangárnyék:  

A levegő sokszor ún. „piszkos” hangárnyékot, a meszes, csontos képletek pedig éles 

hangárnyékot okoznak. Az így lefedett területek nem vizsgálhatók UH-gal (15. ábra).  

 
15. ábra: Pancreas farok bélgázzal fedett  

- Relatív hangfelerősödés:  

Éles kontúrú cystosus képlet mögött, sávban jelentkező hangfelerősödés (pl. nagyobb emlő-

cysta mögötti területen) (16. ábra).  
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16. ábra: Nagy emlőcysta UH, mögöttes hang felerősödés  

- Üstökös csóva (comet sign):  

Apró echodenz képlet, levegőbuborék mögött jelentkező echodús, elkeskenyedő  

sáv (17. ábra).  

 
17. ábra: Epehólyag UH – comet sign  

- Aliasing:  

Spectrum Doppler esetében az adott Doppler skálába már nem beférő, magasabb 

sebességérték az alapvonal alatt jelenik meg (18. ábra). Color Doppler esetén a túl nagy 

sebességű területen az ellenkező irányt kódoló szín jelenik meg az adott, nagy áramlási 

sebességű régióban. Ez a jelenség a pulzus repetitios frekvencia emelésével küszöbölhető ki.  
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18. ábra: Lépartéria aliasing  

- Twinkling:  

Kisebb, többszörös meszes területeket tartalmazó régiót (pl. vese, prostata, nagyobb meszes 

plaque-ok) vizsgálva a color boxon belül apró, mozaikszerű, igen változatos színek jelennek 

meg az elváltozás mögött.  

3.3. Dokumentálás, Leletkészítés, UH vizsgálat 

interpretálása 

Körültekintő képi dokumentáció nélkül nem végezhető el UH vizsgálat. Ezt nagyon fontos 

tudnunk és betartanunk, mert számos kellemetlen szituációtól, bírósági ügytől kímélhetjük 

meg magunkat. Mindezeken túl a következő kontroll UH-ot végző kollégánknak is jelentős 

segítséget nyújthatunk a képi dokumentáció előkereshetőségével.  

Sem a tapasztalt, sem a kezdő UH vizsgáló nem engedheti meg magának, hogy ne készítsen 

megfelelően struktúrált, a lényegi kóros eltéréseket leíró leletet, valamint a leletet záró UH 

véleményt, melyben tömören megállapítja a talált eltéréseket, esetleg valószínűségi 

diagnózist is megfogalmazhat, ha nem teljesen egyértelműnek véleményezi az adott eltérést.  

Az egyes UH készülékek technikai paramétereinek különbözősége, valamint az eltérő 

felkészültségű radiológusok miatt is bizonyos esetekben érdemes olyan radiológiai centrumba 

küldeni az első UH vizsgálatot követően a pácienst, ahol a nagyobb felszereltségű, nagyobb 

tudású UH készülékkel a tapasztaltabb radiológus esetleg többet mondhat az adott páciens 

betegségét illetően.  

A talált kóros eltérésektől függően későbbi kontroll UH vizsgálatot, valamint más további 

képalkotó vizsgálatot is javasolhatunk a beküldő klinikusnak, és ezeknek a módszereknek a 

megfelelő alkalmazásával közelebb juthatunk a feltételezett diagnózishoz.  

3.4. Kontrasztanyagos UH vizsgálatok 

A gázbuborékokat UH kontrasztanyagként már 1968-ban alkalmazták, de szélesebb körben 

csak a 90-es évek közepétől vonult be a radiológiai felhasználások közé. Kezdetben a 

kardiológiai Doppler vizsgálatoknál az érzékenység fokozására használták az UH 

kontrasztanyagokat. A Doppler vizsgálatokkal néhány mm átmérőjű erekből még lehet 

áramlást kimutatni, viszont az i.v. beadott 2-3 ml-nyi UH kontrasztanyag segítségével 

kapilláris szintű áramlás detektálására van lehetőség. Alacsony mechanikai indexnél a 
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szövetektől jól elkülönülő, erős jelet ad a kontrasztanyag. Ez a szöveti linearis és a 

kontrasztanyag gázbuborékjaiból származó nem-linearis jelek elválasztásán alapuló digitális 

technika révén lehetséges.)  

A Magyarországon jelenleg az egyetlen törzskönyvezett és klinikailag alkalmazható UH 

kontrasztanyag a SonoVue® (életideje i.v. beadás után mintegy 5-10 perc a vizsgált területtől 

függően, kén-hexafluorid gázból és foszfolipid burokból áll).  

Az UH kontrasztanyagok alkalmazása egyre inkább terjedőben van a különböző 

szervrendszereket illetően. A legkorábbi tudományos publikációk a különböző májtumorok 

UH kontrasztanyagos vizsgálatát illetően jelentek meg. Ma már elmondhatjuk, hogy a 

jellemző UH kontrasztanyagos vizsgálattal mutatott halmozásdinamika alapján az esetek 

jelentős részében nagyon jól elkülöníthetőek a benignus eredetű májgócok (hemangiomák, 

adenomák, FNH-k) és a malignus tumorok (metastasisok és a HCC-k) (19., 20. ábra).  

További fontos felhasználási terület a sürgősségi indikációkkal végzett UH kontrasztanyagos 

vizsgálat (májruptúra, léprutúra, vesesérülés).  

 
19. ábra: FNH UKA vizsgálat, csillag alakú, igen korai arteriás (25s), centrifugálsi telődés  

 

 
20. ábra: HCC, UKA vizsgálat, kis, későbbi (35s) arteriás telődés  

Gyermekgyógyászati felhasználás tekintetében fontos kiemelni a vesico-ureteralis reflux UH 

kontrasztanyagos kimutathatóságát (így felesleges sugárterheléstől is megkímélhetjük a 

gyermekeket).  

Nőgyógyászati területen a tuba uterina átjárhatóságát is vizsgálhatjuk UH kontrasztanyag 

segítségével.  
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Az utóbbi években már sikerrel alkalmazzák speciális esetekben az aorta stent graftok 

kontroll vizsgálatánál endoleak kimutatására az UH kontrasztanyagos módszert.  

Sajnos az UH kontrasztanyagok használatának megfelelő elterjedésében egyenlőre még gátat 

szab a vizsgálat megfelelő finanszírozásának hiánya mind hazai, mind külföldi  

vonatkozásban. Ennek a gyakorlatnak a megváltoztatása érdekében az esetleg felesleges és 

költségesebb CT és MR vizsgálatokkal történő, további összehasonlító , részletes 

tanulmányokra feltétlenül szükség van.  

3.5. Szöveti harmonikus képalkotás (Tissue Harmonic 

Imaging – THI) 

A 2D UH vizsgálatok segítségével, az adott frekvencián (pl. 3,5MHz) végzett képalkotás 

során a szövetekben keletkező, a kibocsátási (fundamentális) ultrahang-frekvencia 

egészszámú többszöröseit jelentő felharmonikusokat is felhasználhatjuk. Ennek megfelelően 

megkülönböztetjük a szöveti (THI) és a kontrasztanyagos vizsgálatoknál használt harmonikus 

képalkotást (Contrast Harmonic Imaging - CHI).  

A felharmónikusok az alap ultrahang frekvenciák egészszámú többszöröseit jelentik. (Pl. 5 

MHz – 10 MHz). A felharmónikusok a szövetekben keletkeznek a fundamentális UH 

következményeként, mivel a nagyobb nyomású félperiódusok idején (sűrűsödéskor) kicsit 

nagyobb az UH terjedési sebessége, míg ritkuláskor kisebb. Az eredeti sinusos rezgéscsomag 

ennek következtében torzulást szenved, azaz felharmónikusok keletkeznek. Az ultrahang 

vételénél az alapfrekvenciájú rezgéseket törölve a felharmonikus frekvenciák segítségével 

sokkal zajmentesebb, jobban értékelhető, kétdimenziós képeket nyerhetünk. Ez elsősorban a 

parenchymás szervek szerkezetének részletgazdagabb megítélésére, a körülírt laesiók élesebb 

kontúrú megjelenítésére használható (21. ábra). Az alapfrekvencián végzett vizsgálathoz 

viszonyítva az erősítés-beállítás korrekciója szükséges. A THI és a CHI technikák szélessávú 

vizsgálófejek alkalmazását feltételezik.  

 
21. ábra: Epehólyag növedék THI  

3.6. Endocavitalis, endoszkópos UH módszerek 

A bőrfelszínen át alkalmazott UH technikák mellett - phased array, többféle konvex (3,5 – 6 

MHz) és lineáris UH fejekkel (5 – 10 MHz) (22. ábra) - a különböző endocavitális és 
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laparoscopos UH módszerek a folyamatos technikai fejlődés miatt egyre nagyobb 

jelentőséggel bírnak.  

 
22. ábra: Transzducer típusok  

Ezeknél a transducereknél igen magas, 10 – 14 MHz frekvencia alkalmazásával az UH kép 

felbontása drámaian javul. Felsorolásszerűen megemlítve a következő területeken 

alkalmazhatjuk ezeket a vizsgálatokat:  

Endoszkópos UH – nyelőcső, gyomor, duodenum, endobronchialis, endonasalis  

Intraductalis UH – epeutak, Wirsung-vezeték  

Transrectalis UH – rectum, prostata, perirectalis tér (23. ábra)  

Transvaginalis UH – vagina, uterus, ovariumok  

Laparoscopos UH – hasi, kismedencei, mediastinalis régió.  

Speciális intraoperatív UH transducerekkel - azokat a parenchymás szervek közvetlen 

felszínére helyezve - a nem tapintható eltérések (pl. májparenchymán belüli kisebb 

metasztázisok) is megjeleníthetők.  

 
23. ábra: Transrectalis UH  

Az endoszkópos UH alkalmazására példaként említhetjük, hogy gyomortumorok esetében a 

fali terjedés pontos megítélésében, valamint a gyomor körüli pathológiás nyirokcsomók 

kimutatásában az endoszkópos UH kiemelten fontos képalkotó módszer és szenzitivitása, 

specificitása az MDCT-vel lényegében azonosnak tekinthető. A távoli metasztázisok 
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megítélésére természetesen az MDCT, az MRI és a PET-CT az alkalmas képalkotó 

technikák.  

A pancreas fejre lokalizálódó daganatok esetében a duodenumnak ebben a magasságában 

végzett endoszkópos UH segítségével az elváltozás környezeti terjedése, belső szerkezete, 

vascularisaltsága nagyon jól megítélhető, sőt ennek segítségével, speciális tű alkalmazásával 

az UH vezérelt biopszia is kivitelezhető.  

Transbronchialis UH vizsgálat segítségével a főbronchusokhoz és azok oszlásához közeli 

területen elhelyezkedő tüdődaganatokat és hilaris, mediastinalis nyirokcsomókat egyaránt jól 

megjeleníthetünk. Az eszköz megfelelő munkacsatornáján át bejuttatott biopsziás tű 

segítségével UH vezérelt biopsziát is végezhetünk ezzel a módszerrel.  

3.7. Az ultrahang szerepe az onkológiai képalkotásban 

Nagyon fontos, non-invazív vizsgáló módszer valamennyi ultrahangos technikával 

vizsgálható, megjeleníthető daganattípus esetében.  

A módszer a CT és MR vizsgálatokhoz képest jelentős mértékben vizsgálófüggő eljárás, ezért 

pl. az onkológiai képalkotásban - ahol a reprodukálhatóság, összehasonlíthatóság, a 

rendszeres nyomonkövetés miatt igen fontos – a jelentős technikai fejlődés ellenére sem 

képes azokkal azonos mértékben teljesíteni.  

A hagyományos 2D képalkotás segítségével valamennyi parenchymás szerv és a felületes 

lágyrészek jól vizsgálhatók, azonban a levegő, a csontok és a meszes képletek az UH számára 

áthatolhatatlan akadályt jelentenek, mivel ezekről visszaverődnek. Az UH képminőségét 

zavarhatja, ronthatja az intaabdominalis képletek megítélésében a jelentős obesitas és 

postoperatív állapot (kötések, drainek) fennállása is.  

Az egészen felszínesen elhelyezkedő, subcutan rétegekben lévő tumorgyanús elváltozások 

képi megjelenítését, valamint a nyirokrégiókban elhelyezkedő felszínes nyirokcsomók UH 

morfológiai megítélését gélpárna alkalmazása segítheti.  

A Color-Doppler és Power-Doppler módszerek segítségével értékes információkat kaphatunk 

a daganatok vascularisaltságát illetően (24. ábra). Az egyes tumorokon belüli 

vascularisationak és a Doppler spektrumok elemzésének segítségével (pl. hepatocellularis 

carcinoma, FNH, adenoma) fontos információk nyerhetők, melyek segíthetnek a differenciál 

diagnosztikai megítélésben.  

 
24. ábra: Nyelvgyöki tumor, color Doppler, fokozott vascularisatio  
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3.8. Szonoelasztográfia 

A szonoelasztográfiás vizsgálat során a transzducerrel finoman összenyomják a kiválasztott 

régiót. Így az itt elhelyezkedő lágyabb szövetek jobban, a keményebbek kevésbé nyomódnak 

össze, majd a B-képen ezek a színkódolt ábrázolás következtében megkülönböztethetők 

lesznek. A szervezetben a különböző gyulladásos vagy daganatos folyamatok következtében 

a szöveti struktúrák keményebbé, rugalmatlanabbakká válhatnak. Ennek mértéke a 

rugalmassági együttható megváltozásával jellemezhető. A transzducerrel való összenyomás 

következtében a rugalmasságtól függően a szövetek mind axiálisan, mind pedig oldalra, 

laterális irányban kiterjednek. Megfelelő autokorrelációs szoftver alkalmazásával ezek a 

méretváltozások quantitatíve kiértékelhetők. A keményebb struktúrákat kék színnel, a 

lágyabbakat pirossal jelenítik meg az adott B-képen. Mivel a keménységi értékekben 

átmenetek is vannak, ezért a színkódolásban színárnyalatok is megjelennek (25. ábra). Több 

publikáció foglalkozott az utóbbi években a májfibrosis szonolelasztográfiás vizsgálatával, 

valamint már számos figyelemre méltó közlemény jelent meg és kongresszusi előadás 

hangzott el az utóbbi években az emlő-, a pajzsmirigy-, a prostata- , a here- és a 

pancreasdaganatok szonoelasztográfiás vizsgálataival kapcsolatban. Ahhoz, hogy ez az 

ultrahangos technika megfelelő helyre kerülhessen a diagnosztikus palettán, a továbbiakban 

még számos, nagyobb esetszámot felvonultató tanulmányra van szükség.  

 
25. ábra: Nyaki nyirokcsomó UH, szonoelasztográfia  
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4.Vizsgáló eljárások klinikai jelentősége - Computer Tomográfia 

Írta: Kalina Ildikó 
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

4.1. Bevezetés 

A computer tomográfia (CT, számítógépes rétegvizsgálat) a röntgenvizsgálati technika és a 

számítástechnika ötvözésével, egyidejű alkalmazásával jött létre. A CT kifejlesztéséért 

Godfrey Hounsfield (angol) és Allan Cormack (dél-afrikai) tudósok 1979-ben orvosi Nobel-

díjat kaptak. A CT alapvetően új, térbeli szemléletet hozott a radiológiába.  

4.2. Történeti áttekintés 

1967-ben készült el az első felvétel. A mérés 9 napig tartott, majd a számítógép 2 és fél órai 

számítás után jelenítette meg a képernyőn a fantom felvételt.  

1972-ben készült el az első konvencionális rtg. csővel felszerelt prototípus, a mérési idő már 

„csupán” 20 perc volt.  

1974-ben készült el az első gyakorlatban is használható felvétel egy emberi koponyáról. A 

mérési idő még mindig igen hosszú volt, a legfontosabb feladattá ennek az időtartamnak a 

lerövidítése vált.  

1976-78-as években olyan gyors volt a technikai előrehaladás, hogy a CT berendezéseknél 

négy generáció fejlődött ki. Ezek egyszeletes (szeletelő-léptető) CT-k voltak. A betegasztal 

mozgása szakaszosan történt, egy mérésnél a test egy harántszeletének leképezése történt.  

1990-es évek elején az újdonság a spirál (helikális) technika megjelenése volt. A cső 

megszakítás nélküli körbeforgásával egyidejűleg az asztal egyenletes sebességgel továbbviszi 

a beteget, a letapogatás tehát kihagyások nélkül, egybefüggő csavarvonal (spirál) mentén 

történik.  

1992 óta terjedtek el a sokszeletes, multislice vagy más néven multidetektoros CT-k. A spirál 

technikát annyiban fejlesztették tovább, hogy több, egymással párhuzamos detektorsor 

segítségével egy körbefordulás alatt átlagosan 4, 16, 32, 64, 128 vagy akár 256 illeszkedő 

metszet mérésére is képes.  

2005 óta használatos a dual energy, dual-source (kettős energiájú, két csöves) CT.  

A SPECT-CT és a PET-CT -kombinált (hibrid) diagnosztikai módszer.  

A CT-technológiát ma már nem csak az orvostudományban, hanem sok más területen, ipari 

alkalmazásban is használják roncsolásmentes vizsgálati módszerként, pl. őslénytani kutatásra, 

geológiában kőzetmag vizsgálatra.  

4.2.1. CT generációk 

A CT azon számos technológiák egyike, melyet a számítógépek fejlődése tett lehetővé.  

Számos fejlesztés történt az akvizíciós geometriában, a detektor technológiában, a 

multidetektor mátrixokban és a rtg. cső kialakításában, melyek a mérési időt a másodperc 

töredékére redukálták.  

A modern számítógépek olyan számítási kapacitással rendelkeznek, ami a képi rekonstrukciót 

valós időben teszi lehetővé.  

A korai készülékek a hosszú mérési idő, a kardiális és légzési műtermékek miatt csak a 
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koponya vizsgálatára voltak alkalmasak.  

Első generáció:  

Egy vagy két detektor alkalmazása, rotációs és transzlációs mozgásokkal végrehajtott 

szkennelés jellemezte.  

Egyszerre egy vagy két szelet készült. A mérési idő néhány perc (2-4) volt. A berendezések 

nagy része csak koponya vizsgálatra volt alkalmas. A látómező 20-25 cm átmérőjű volt. A 

képmátrix jellemzően 64x64 vagy 128x128 pixelt tartalmazott.  

Második generáció:  

A forgó-csúszó részen 8-16-32 kristálydetektor helyezkedett el egy vagy két sorban. 

Transzlációs mozgások és nagyobb lépésekben végrehajtott rotációs mozgások során történt 

egy vagy két szelet lemérése. A jellemző mérési idő 30-60 másodperc. A képmátrix 128x128 

vagy 256x256-os, már gyakoribb a teljes test vizsgálatra alkalmas berendezés. A látómező 40 

cm átmérőjű.  

Harmadik generáció:  

A CT berendezések első igazán széles körben elterjedt, jól használható csoportja.  

A detektorok száma 270-768, szimmetrikus vagy aszimmetrikus elhelyezésben. Egy körív 

mentén vannak elhelyezve a rtg. csővel szemben. Megjelennek a xenon gáztöltésű 

detektorok.  

A jellemző mérési idő 2-10 másodperc, egyszerre egy szelet mérésére alkalmas.  

Egy kép kiszámításához szükséges idő 10-30 másodperc. A mátrix 256x256.  

Negyedik generáció:  

A röntgencső a forgórészen, a detektorrendszer az állórészen teljes kör alakban van 

elhelyezve. A detektorok száma rendkívül magas 2000-4000, de ebből csak kb. az 1/5 rész, 

ami az adatgyűjtésben részt vesz. Ezen túlmenően az elrendezésből adódóan sok hátránytól 

szenved ez a konstrukció.  

4.2.2. Szekvenciális (axiális) üzemmód 

Hagyományos CT-vizsgálat során az asztalon fekvő beteget az asztal hossztengelyére 

merőleges síkban forgó rtg. cső járja körül. Egy expozícióval a vizsgált testnek azt az axiális 

síkját ábrázoljuk, amelyen a sugárnyaláb az egyszeri körbefordulás során áthaladt. Egy-egy 

harántmetszet pásztázását követően az asztal előre meghatározott mértékben továbbviszi a 

beteget, majd újabb expozíció következik. A vizsgálandó térfogatot térközökkel elválasztott, 

különálló harántmetszetek sorozataként képezzük le. Mivel egy légzésszünetben csak egy 

szelet készül el, a légzési fázis eltérése miatt a szomszédos szeletekben egyazon góc kétszer 

is ábrázolódhat, vagy akár egyszer sem. Az egyes szeletek vastagságát a detektornak a beteg 

hossztengelyébe eső hasznos méretének változtatásával, a két szelet közötti távolságot pedig 

az asztalléptetés mértékével lehet befolyásolni. A szeleten belüli felbontás javítása érdekében 

növelni kell az egy szeletre eső mérések számát.  
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4.2.3. Spirális (helikális) üzemmód 

A spirál vagy helikális CT felvétel készítésekor a cső megszakítás nélküli körbeforgásával 

egyidejűleg az asztal egyenletes sebességgel továbbviszi a beteget. A letapogatás tehát 

kihagyások nélkül, egybefüggő csavarvonal mentén történik. Az adatfeldolgozás során a 

készülék a csavar egy-egy menetének adataiból számítja ki a metszeteket, ezért a szeletek 

vastagságát alapvetően az asztalnak egy körbefordulás alatt megtett elmozdulása határozza 

meg.  

Folyamatos adatgyűjtéssel nagyobb területeket rövidebb idő alatt tudunk leképezni. Egy 

légzésvisszatartás alatt akár több régió vizsgálata is elvégezhető.  

A gyorsaságnak köszönhetően csökken a mozgási műtermékek kialakulásának valószínűsége.  

A folyamatos mérés következtében nincs információveszteség, nem maradhat ki a túl nagy 

léptetés miatt a két szelet közé eső góc.  

A multislice CT technika több egymással párhuzamos detektorsor segítségével egy 

körbefordulás alatt több illeszkedő metszet mérésére képes.  

A szeletvastagságot az egyszerre bekapcsolt detektorsorok számával és az asztalmozgatás 

sebességével lehet változtatni.  

Az egy detektorsoros készülékhez viszonyítva a sugárhasznosítás kedvezőbb, és nagyobb 

térfogat rövidebb idő alatt pásztázható át. Egyetlen légzésvisszatartás alatt a test több régiója 

még vékony szeletekkel is leképezhető. A gyors adatgyűjtés a mozgó szervek, különösen a 

szív és koszorúerek vizsgálatában jelent előnyt.  

Szükség esetén, egy vizsgálat folyamán több testtájat egymás után többször is meg tudunk 

vizsgálni.  

Egy nagyobb térfogat hiánytalan, minden irányban nagy számú adathalmazából a gyors 

számítógépek nem csupán a szeletek síkjában, hanem bármely más síkban is nagy felbontású 

rekonstrukciót tesznek lehetővé.  

A teljes térfogatot átfogó adatokat is többnyire szeletenként értékeljük, de a test egy adott 

volumenének átsugárzásával nyert adathalmaz feldolgozása révén térbeli megjelenítésre is 

mód nyílik.  

Lehetőségünk van valamennyi szerv együttes bemutatása mellett egyes részletek, például az 

erek, vagy a vastagbelek kiemelt ábrázolására (3D CT-angiográfia, virtuális endoszkópia, 

stb.).  

4.3. A CT képalkotás 

Az emberi testen áthaladó, gyengülést szenvedett röntgen-sugárzást számítógép segítségével, 

matematikai módszerekkel látható képpé alakítjuk.  

A folyamat két részből tevődik áll. Az első a mérés fázisa, mely a számítógépig tart, a 

második a képrekonstrukció szakasza, mely a kép rögzítésével fejeződik be.  

4.3.1. A CT-kép jellemzői 

A szummációs felvételek a vizsgálandó testet a sugárirányra merőleges síkban ábrázolják. CT 

vizsgálattal elsődlegesen magát a sugárirányba eső síkot képezzük le, a kapott axiális 

metszeteken a test haránt anatómiája tanulmányozható.  

Az alkalmazott detektorok sugárérzékenysége lényegesen jobb, mint a fluoreszkáló ernyőé 

vagy a röntgenfilmé. A sokirányú mérésből történő képelőállítás pedig kiküszöböli az 

összevetüléseket, a szummációt, nagyítást, torzítást és felejtést.  

A kapott metszeti képek mentesek a különböző képletek sugárgyengítésének 
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egybemosódásától is, ezért az eljárás kontrasztfelbontó képessége messze meghaladja a 

hagyományos röntgen vizsgálatét.  

Térbeli felbontása lényegesen rosszabb a hagyományos röntgen vizsgálaténál. A 

hagyományos rtg. térbeli felbontása 7 vonalpár/mm, a digitális röntgené 5 vonalpár/mm, 

addig a CT-é hozzávetőlegesen 1 vonalpár/mm.  

Azt, hogy mekkora az egy adott síkon belül megjeleníthető legkisebb elváltozás, a detektor 

mérete és az adatgyűjtés gyakorisága határozza meg.  

Ha a keresett képlet kisebb, mint a két metszet közötti távolság, biztonságos leképezésére 

nem számíthatunk. Térfogat rétegfelvételezésnél a túl nagy szeletvastagságban az 

egybemérés okán veszhetnek el kisebb képletek. Finom részleteket csak vékony rétegekkel 

lehet ábrázolni, ezek viszont hosszabb vizsgálati időt igényelnek, és a sugárterhelés is 

nagyobb. Vagyis vastag rétegekkel időt és sugárdózist takaríthatunk meg a felbontás 

rovására.  

4.3.2. A CT képalkotás alapjai 

Radon fogalmazta meg a CT képalkotás egyik alapjául szolgáló elvet 1917-ben:  

Egy keskeny röntgen-sugárnyalábbal pásztázzuk át a vizsgálandó test harántmetszetét. A 

testbe be- és kilépő sugárzás mennyiségének különbsége az ún. abszorpciós profil 

(projekció). A metszeti képalkotás lényege, hogy a különböző irányokból felvett és kellően 

nagy számú abszorpciós profil segítségével meghatározható, hogy az adott szelet milyen 

sugárelnyelésű térfogatelemekből áll.  

A testből kilépő gyengült röntgen-sugárzást detektorsorral fogjuk fel.  

A detektorok a sugárzást elektromos jellé alakítják, mely digitális adatfeldolgozó 

rendszerekkel elemezhetővé, számszerűvé változtatható, digitalizálható.  

A CT-kép tehát több irányból mért vonalszerű sugárgyengülési értékekből számított metszeti 

kép.  

4.3.3. Digitális kép (mozaik kép) 

A voxel (volume element) a besugárzott testszelet egyforma méretű térfogateleme. Hasáb 

alakú képződmény, melynek alapja a pixel (picture element-általában 0.5x0.5 mm), a hasáb 

magassága a szeletvastagság (általában 0.5-10 mm).  

4.3.4. Mátrix (rácsozat) 

Az emberi test egy metszetének minden pontjában meghatározzuk a sugárabszorbciós értéket, 

és ezen pontok összessége ábrázolja két dimenzióban a test adott metszeti síkját. A CT olyan 

transzverzális röntgen rétegfelvételi eljárás, amely egy adott test keresztmetszet 

sugárabszorbciós értékeit azok térbeli eloszlásának megfelelően mátrixkép formájában 

ábrázolja (512x512, 1024x1024). Napjainkban egy milliméter alatti képfelbontást is el tudunk 

érni.  
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4.3.5. Denzitás- a szövetek „tömörsége” 

-1000 HU vákuum  

-100 HU zsír  

0 HU víz  

0-15 HU híg víztiszta folyadék  

15-20 HU sűrűbb folyadék  

20-70 HU lágyrészek  

70-100 HU friss vérzés a lágyrészekben  

100-1000 HU kontrasztanyag, meszesedés  

3000 HU teljes sugárelnyelés  

A CT-vizsgálat elvileg 4000 árnyalatot tud előállítani. A sugárgyengítés mértékét az 

átsugárzott anyag tömörségére jellemző ún. Hounsfield-egységben ( HU ) fejezzük ki egy 

olyan skálán, amelynek negatív végpontja (- 1000 HU) a vákuum denzitásának, pozitív 

végpontja (3000 HU) a teljes sugárelnyelésnek felel meg. A 0 HU a tiszta víz denzitása.  

4.3.6. Ablakolás 

A CT vizsgálat alkalmával ablakolásnak nevezzük azt a műveletet, amikor a szürkeségi 

skálát, melynek nagyságát érdeklődési területünknek megfelelően határozzuk meg, 

elhelyezzük a Hounsfield-skálán.  

Az emberi szem csak 40-60 szürkeárnyalatot képes felismerni. A CT akár 3000 különböző 

denzitást mér.  

Ha a teljes -1000-től +3000-ig terjedő denzitás tartományt lefednénk, mondjuk 60 szürkeségi 

fokozattal, akkor a különböző szövetek, valamint egy adott szövet különböző struktúrái mind 

azonos árnyalattal szerepelnének. Ennek megoldására született az ablakolás. Hogy ne legyen 

minden egyformán szürke, a látható szürkeskálát a célra szűkítjük, alatta minden denzitás 

fekete, felette, minden fehér.  

Az ablak szélessége (W=Width) határozza meg a kép kontrasztját oly módon, hogy a szűkebb 

ablak az adott szövetben magasabb kontrasztot eredményez. Az ablak helyzetét, vagyis a 

szöveti tartományt a centrum L=Level) adja meg.  

Az ablakolás lényege, hogy a teljes szürke-skála egy részét kijelöljük, vagyis beállítjuk az 

ablak közepét, az „ablak magasságát” arra a területre, amit meg akarunk ítélni, amelyik 

szövetféleségen belül fokozni akarjuk az abszorpciós felbontóképességet. Ezután kijelöljük 

az ablaknyitás nagyságát, az „ablak szélességét” , meghatározzuk, hogy a skála milyen széles 

tartományában kívánunk dolgozni.  

Az ablakolás biztosítja a képalkotásban a szövetek jobb elkülönítését.  

Az elkészült képeket különböző ablakokkal tekintjük át attól függően, hogy mely szöveti 

struktúra megítélése a célunk.  

Az ablakolás értékeinek meghatározásakor figyelembe kell vennünk, hogy:  

a test mely szeletét vizsgáljuk  

milyen elváltozást keresünk  

milyenek a test felépítéséből adódó denzitásviszonyok (pl. kövér beteg)  

milyenek a külső kontrasztfokozásból (iv. kontrasztanyag) adódó denzitások.  

Szűk ablak használatakor kevés Hounsfield egység tartozik a szürkeségi skála egy 

fokozatához. Széles ablakolás esetén sok HU tartozik a szürkeségi skála fokozataihoz. Ha az 

ablakszélességet növelem, a szürkeségi skálát széthúzom a Hounsfield-skálán. Az ablakközép 

változtatásakor a szürkeségi skála középpontját helyezem az ablakközépnek megfelelő 
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Hounsfield egységre.  

Példák:  

Lágyrész ablak közepe 50HU, szélessége 300 HU, fölső érték 200HU, alsó érték -100 HU.  

Tüdő ablak közepe -700 HU, szélessége 1400 HU.  

4.3.7. Többsíkú rekonstrukció (MPR=multiplanar reconstruction) 

Az axiális CT képek sorozata háromdimenziós (3D) anatómiai információt hordoz. Olyan 

anatómiai képletek tanulmányozására, melyek a test kraniokaudális dimenziója mentén 

helyezkednek el, szagittális, koronális vagy ferde irányokban rekonstrukciókat tudunk 

készíteni. Ez egy egyszerű technika, mindössze az amúgy is meglévő 3D képi adathalmazból 

kell a megfelelő síkot kiválasztani. Az új szoftvertechnika lehetővé teszi hajlított sík (felület) 

mentén történő rekonstrukciók készítését is, hogy a kérdéses anatómiai struktúrát hajlított 

síkban is követhessük.  

A szagittális és koronális CT képek térbeli felbontása jellemzően alacsonyabb az axiális 

nézethez képest. Az x-y síkba eső pixelek dimenziója adja az x vagy y tengely irányú 

felbontást, a z tengely irányába esőt azonban korlátozza a szeletvastagság. Ha már a CT 

vizsgálat előtt tudjuk, hogy MPR képekre is szükség lesz, akkor indokolt a z irányú felbontás 

növelésére a vékony CT szeleteket használó protokoll alkalmazása.  

4.3.8. Háromdimenziós képi megjelenítés (3D) 

A radiológiában legtöbbször 2D képeket vagy azok sorozatát vizsgálják, hogy a beteg 

anatómiáját és patológiáját 3D-ben elképzeljék.  

A térfogati rekonstrukciós technikáknak két fő osztálya van: térfogat összemosás (volume 

rendering) és reprojekció.  

A CT képek térfogat összeadásához (transzformálásához) szegmentációra van szükség, ami 

specifikus célstruktúrák meghatározását jelenti a 2D CT képen 3D összemosás előtt. A 

szegmentáció akkor végezhető el automatikusan a legkönnyebben, ha a célképlet és a 

szomszédos anatómiai képletek denzitásbeli különbsége nagy (például csont és lágy szövet). 

Ha a célstruktúrákat precízen szegmentáltuk, a számítógépes program kiszámítja a struktúra 

meghatározott szögből látható elméleti nézetét virtuális 3D képként.  

A szoftver számos felületet számít ki a szegmentált adatsorozatból, ezt a folyamatot felület 

transzformációnak nevezzük. A nézőponthoz közelebbi struktúrák fedik a mélyebben 

fekvőket.  

Különböző célstruktúrák azonosítására színkóddal lehet ellátni azokat.  

A CT képalkotásban tapasztalható jel-zaj arány miatt néhány esetben a térfogati 

transzformációhoz szükséges szegmentáció időigényes feladat lehet, amely alapos emberi 

beavatkozást igényel, kevésbé vonzóvá téve ezzel az alkalmazást. Ezen probléma 

megoldására a térfogati információ megjelenítéséhez fejlesztették ki a reprojekciós technikát, 

melynél nincs szükség szegmentációra. A képeket egy meghatározott szögből nézve számítja 

ki a program, amelyek geometriailag hasonlók a radiográfiai projekciós képekhez.  

A projekciós technikák egy sugárkövető szoftvert használnak a térfogati adatszerkezeten 

keresztül meghatározott szögből. A voxelek maximális denzitását jelenítik meg, ezért ezt a 

módot maximum intenzitás projekciónak (MIP) nevezik.  

A MIP megjelenítések nem annyira 3D hatásúak, mint a térfogati transzformációval készült 

képek, de eléggé reproduktívan és teljesen automatikusan generálhatók. A MIP képek 3D 

hatásának növelésére gyakran képek egész sorozatát készítik el különböző szögekből, és a 

képsorozatból rövid mozgókép-sorozatot, kisfilmet készítenek, mely forgatás közben mutatja 

be a vizsgált struktúrát.  
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4.3.9. Képminőség 

A CT térbeli és kontrasztfelbontását befolyásoló faktorok a következők:  

Detektorelemek nagysága Nézetek (projekciók) száma - befolyásolja a CT képen 

megjeleníthető magasabb térbeli frekvenciák megjeleníthetőségét műtermékek nélkül. Túl 

kevés nézet elmosódáshoz vezet, amely a kép széle felé észrevehetőbb.  

Fókusz méret – mint minden röntgen-képalkotási eljárásnál, a nagyobb fókuszfolt fokozza a 

geometriai életlenséget a képen és csökkenti a térbeli felbontást.  

Tárgy nagyítás – a nagyítás növelése fokozza a fókuszfolt elmosódását. Amiatt, hogy a 

beteget fix átmérőjű gantry-ben teljes körben végig kell szkennelni, a CT-ben tapasztalható 

nagyítási faktorok magasabbak, mint a hagyományos radiológiában.  

Szeletvastagság – a szelet vastagsága ekvivalens a detektor aperturával a kraniokaudális (z) 

tengely mentén.  

4.3.10. A multislice CT előnyei 

A folyamatos asztalmozgás folyamatos mérést tesz lehetővé, így nincs információveszteség  

Egyetlen légzésvisszatartás alatt az egész test „letapogatható”  

Kevesebb a mozgási műtermék (súlyos állapotban lévő betegek vizsgálata)  

A vékony szeletes leképezés miatt pontosabb denzitás elemzés  

A gyors, nagy mennyiségű adatgyűjtés alapján bármely síkban készíthetők rekonstrukciók  

A volumenmérés térbeli megjelenítést tesz lehetővé  

Kedvezőbb sugárterhelés  

A kontrasztanyag mennyisége csökkenthető  

Új eljárások váltak elvégezhetővé, pl. agyi perfúziós vizsgálatok, szívvizsgálatok  

Jól reprodukálható, nem vizsgáló függő.  

4.3.11. Dual-source képalkotás 

Két röntgenforrás és két detektor egyidejű alkalmazása  

A két cső egymásra merőlegesen helyezkedik el, egymással szinkron gyűjtik a detektorok az 

információt  

Két különböző üzemmódban működhet  

Dual source alkalmazásban mindkét röntgencső azonos kV értékkel dolgozik  

Axiális szelet adatgyűjtéséhez 90°-os elfordulásuk szükséges  

Dual energy üzemmódban a két csőfeszültség 80 és 140 kV, a két cső 180°-ot fordul egy 

harántmetszet elkészítéséhez  

Az eltérő energiájú röntgensugarak elnyelődése más és más lesz  

Két, eltérő információtartalmú adatsor jön létre  

A dual-source képalkotás előnyei  

A CT vizsgálat időfelbontása nő, ami a mozgó szervek, elsősorban a szív vizsgálatát teszi 

lehetővé  

Szövetdifferenciálás új lehetősége  

Véredények vagy csontok közvetlen subtractiója  

Tumorok onkológiai osztályozása  

Érplakkok karakterizálása- részletgazdagabb képminőség  

Testfolyadékok differenciálása a sürgősségi diagnosztikában  
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4.3.12. PET-CT 

Kombinált (hibrid) diagnosztikai módszer, a computer tomográfia (CT) és a pozitron 

emissziós tomográfia (PET) ötvözete.  

Nyomjelző anyag a radioaktív izotóppal (18F) jelölt szőlőcukor molekula (FDG), melynek 

igen rövid a felezési ideje, kicsiny mennyiségben kerül beadásra.  

A PET a sejtekben végbemenő anyagcsere folyamatokat mutatja, a CT pedig az anatómiai 

képalkotást biztosítja.  

Rosszindulatú daganatos betegségek korai felismerésére, stádiumának meghatározására, az 

alkalmazott kezelés hatékonyságának felmérésére használják elsősorban.  

4.4. A CT vizsgáló felépítése - alapfogalmak 

Gantry:  

Gyűrű alakú szerkezet, mely magába foglalja a sugárforrást (röntgencső) és a detektorokat, 

valamint a sugár legyező alakját meghatározó résrendszert (kollimátor). Ez utóbbi 

segítségével történik a szeletek vastagságának beállítása. A gantry tartalmazza még az 

elektromos jelek erősítését és digitalizálását végző egységet és a hűtőberendezését is. Előre-

hátra dönthető, általában 30 fokkal.  

A betegasztal le, fel, előre és hátra mozgatható, számítógép vezérli a mérési paraméterektől 

függően.  

Az asztal előre és hátra történő mozgása a vizsgálat alatt a rétegfelvételezés típusától függően 

szakaszos vagy folyamatos lehet.  

A nagyfeszültségű generátort szintén a mérési paramétereknek megfelelően vezérli a 

számítógép. A sugárzás nagyságát mAs-ban mérjük.  

A számítógép  

A vizsgáló berendezés számítógépes részéhez tartoznak még a képrekonstrukciót végző 

processzorok.  

A számítógép vezényli a vizsgálat menetét, a mérések adatait, ritmusát, a beteg vizsgálat 

alatti mozgásait, a kép megjelenítését és feldolgozását.  

A vezérlőpult a vizsgálóhelységen kívül, ólomüvegfal mögött helyezkedik el. Innen történik a 

műveletek megválasztása, a vizsgálat egyes fázisainak elindítása, a paraméterek 

megválasztása, összességében a vizsgálattal kapcsolatos összes tevékenység vezérlése. Egy 

vagy két monitor kapcsolódik hozzá.  

Workstation: nagy tudású másodpult a képek utólagos rekonstrukciójához.  

4.5. A beteg előkészítése CT vizsgálatra 

A beteg előkészítése elektív időpontban végzett CT vizsgálatra a beutaló orvos feladata.  

Nyugtalan beteg esetén szükség lehet szedálásra, hiszen a képalkotáshoz a beteg 

mozdulatlanságára van szükség.  

A kontrasztanyagos vizsgálat előtt és után a beteget hidrálni kell (bőséges 

folyadékfogyasztás) a bejuttatott iv. kontrasztanyag nefrotoxikus hatásának kiküszöbölésére.  

Iv. kontrasztanyag beadására csak a vesefunkciós értékek ismeretében kerül sor (se kreatinin, 
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GFR), melyet minden esetben ellenőriz a radiológus.  

Beszűkült vesefunkció esetén speciális kontrasztanyagot adunk, nagyon alacsony GFR esetén 

pedig csak vitális indikáció alapján juttatunk kontrasztanyagot az érpályába.  

Rossz vesefunkció esetén a klinikus speciális élőkészítésben is részesítheti a beteget.  

A kontrasztanyagos CT vizsgálatra 4 órás éhezés után kerül sor a kontrasztanyag mellékhatás 

(hányinger, hányás) elkerülése érdekében.  

Amennyiben a beteg metformin tartalmú antidiabetikus gyógyszert szed, azt a vizsgálat előtt 

és után 48 órára ki kell hagynia.  

A jód-tartalmú gyógyszerrel kezelt beteg szérum jód-szintjét az iv. bejuttatott jódos 

kontrasztanyag megváltoztatja, a kontroll vizsgálat eredményét meghamisíthatja.  

Speciális vizsgálatok kérése esetén (pl. CT-enteroklízis, CT-colonoscopia) a kezelőorvos 

tájékoztatja a beteget a várható kellemetlenségekről (nazo-jejunális szonda levezetése, 

végbélcső bevezetése).  

Az összes radiológiai előzményt a betegnek magával kell hoznia (eddigi vizsgálatok leletei, 

filmek,CD-k), melyek az összehasonlításhoz nélkülözhetetlenek.  

A vizsgálat előtt a beteg felvilágosítást kap annak kockázatairól, melyet tudomásul vesz és 

beleegyező nyilatkozaton aláírásával is igazol.  

4.6. Vizsgálati technika 

Minden vizsgálathoz két alapvető felvétel típus tartozik: a tájékozódó felvétel (topogram, 

scout) és a tomogram (szelet, réteg).  

Valamennyi CT vizsgálat egy átnézeti képpel, tájékozódó felvétellel kezdődik, ez a 

topogram. Ez a kép tartalmazza a vizsgálati régiót. Tulajdonképpen egy digitális rtg. kép, 

amit PA vagy oldal irányból készíthetünk a vizsgálandó testrésztől függően. A topogram 

segítségével jelöljük ki a vizsgálandó régió kezdetét és végét. Ezután készülnek el a 

tomogramok, a haránt szeletek a vizsgálandó testrészről. A mérések paramétereit a klinikai 

kérdésnek megfelelően, a vizsgálati régió szerint a számítógép által felkínált lehetőségekből 

választjuk ki.  

A szeletképeket legtöbbször két szériában készítjük el, natívan és iv. kontrasztanyag 

alkalmazása után.  

A vizsgálat mozdulatlan testhelyzetben és légzésszünetben történik.  

Manapság a szeletvastagság akár 0.5 - 0.6 mm, a vizsgálati idő 7-25 másodperc.  

4.7. A CT vizsgálat során alkalmazott kontrasztanyagok 

A CT vizsgálat történhet natívan, bármely külső anyag bejuttatása nélkül.  

Az esetek többségében azonban különböző kontrasztanyagokat alkalmazunk.  

Kontrasztanyagot rutinszerűen kétféleképpen juttathatunk a vizsgálandó területre.  

A tápcsatorna jelzésére per os alkalmazunk kontrasztanyagot. Az általános jobb szöveti 

felbontóképesség elérésére pedig iv. jódos kontrasztanyagot juttatunk a szervezetbe, 

leggyakrabban valamelyik cubitalis vénán keresztül.  

A legtöbb esetben az iv. kontrasztanyag beadásához injektort használunk. Az injektor a 

kontrasztanyagot egyenletes, általunk beállított flow-val juttatja az érrendszerbe.  

Speciális esetekben más módon is vihetünk be kontrasztanyagot pl. rectumon keresztül, 

szondán speciális testtájékra juttatva, fistula nyíláson át, stb.  
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4.8. A CT vizsgálatok klinikai alkalmazása 

Leggyakrabban alkalmazott rutin CT vizsgálatok:  

 

koponya CT (és/vagy CTA) vizsgálat (agy, csontok, erek)  

nyaki CT (és/vagy CTA) vizsgálat (nyaki lágyrészek, nyirokcsomók, erek)  

arckoponya CT vizsgálat (melléküregek)  

mellkas CT (és/vagy CTA) vizsgálat (tüdők, mediastinum, nagyerek, szív)  

hasi+kismedencei CT (és/vagy CTA)vizsgálat (hasi parenchymás szervek, emésztőrendszer, 

urográfia, hasi erek)  

alsó végtagi CT angiographia  

csontok CT vizsgálata (pl. gerinc)  

A CT vizsgálat a betegek kivizsgálásának algoritmusában lehet első választandó modalitás 

(leggyakrabban sürgősségi esetekben, pl. stroke, polytrauma, pulmonalis embolia vagy 

aneurysma ruptura gyanúja), gyakoribb azonban, hogy egyéb képalkotó vizsgálat(ok) után 

kerül rá sor.  

Minden esetben érvényes szabály, hogy a vizsgálatról képi dokumentációnak és írásos 

leletnek is kell készülnie. A vizsgálat megtervezése a klinikai kérdésen alapul.  

Hogy az adott klinikai kérdés(ek) alapján mennyire „rutin” egy vizsgálat, hogyan történjen 

annak kivitelezése a radiológus orvos kompetenciája eldönteni.  

A klinikus orvos feladata a releváns klinikai adatokról történő teljes körű tájékoztatás.  

A radiológus orvos számára minden esetben nélkülözhetetlen a kérőpapír és a rendelkezésére 

álló klinikai adatok áttekintése. Ezek ismeretében alakíthatjuk úgy vizsgálatunkat, hogy a 

beteg számára a lehető legkisebb megterheléssel, a lehető legtöbb információt nyerjük a 

klinikai diagnózis(ok) alátámasztására.  

Rutin vizsgálatok esetén általában előre megírt vizsgálati protokollt használunk, amit a beteg 

egyéni adottságai alapján alakítunk, optimalizálunk.  

Egyes esetekben elegendő lehet csupán a natív széria elkészítése, pl. friss vérzés vagy 

húgyúti kövesség megítélése, máskor a vizsgálatot több fázisban vagy egyéb speciális módon 

kell végeznünk.  

Iv. kontrasztanyag bejuttatása után készíthetünk artériás, parenchymás, vénás vagy késői 

fázisú képeket.  

A nagy mennyiségű, gyors adatgyűjtés az egyes testtájékok vagy akár az egész test 

vizsgálatának különböző technikai paraméterekkel, az iv. kontrasztanyag beadásához képest 

akár több különböző időpontokban való leképezését teszi lehetővé. Ezzel megteremtődik 

különböző típusú CT vizsgálatok végzésének lehetősége.  

Dinamikus CT: kontrasztanyag iv. befecskendezése után ugyanarról a testtájékról több 

időpontban készül felvétel, vagyis a kontraszthalmozás időbeli lefolyását detektáljuk, pl. a 

máj gócos elváltozásainál.  

HRCT (high resolution) CT: vékony rétegeket nagy felbontással jelenít meg. A mérési idő 

hosszabb és nagyobb a sugárterhelés, pl. tüdő parenchyma, belsőfül célzott vizsgálata.  

A nagy mennyiségű nyers adatból 3 dimenziós (3D) képek készíthetők.  

Artériás CT angiográfia: Iv. kontrasztanyag bólus detektálását követően történik a mérés. A 
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flow magas 4-5 ml/sec. A bólus detektálás a kiválasztott magasságban (szeletben) történhet 

szem ellenőrzése mellett vagy lehetséges a gép segítségével beállított automatikus bólus 

detektálás. A haránt szeletekből egy szoftver segítségével 3 D kép készül.  

Vénás CT angiográfia: Az artériás angiográfiához képest több iv. kontraszanyag beadása 

szükséges lassú flow-val (1.8-2 ml/sec). Az elhúzódó kontraszttelődés miatt automatikus 3 D 

ábrázolás nem lehetséges, a különböző síkú rekontrukciós képeket részesítjük előnyben.  

Virtuális colonoscopia: a vastagbél tükrözés helyett CT vizsgálat, mellyel daganatok és a 

daganatot megelőző állapotok diagnosztizálhatók (polipok).  

CT-enterographia: alkalmas vékonybélbetegségek megbízható diagnózisára, Crohn-betegség 

kiterjedésének, stádiumának, szövődményeinek pontosabb meghatározása.  

Virtuális bronchoscopia: a hörgők belvilágának megítélése non-invazivan (idegentest, tumor).  

CT perfúzió: akut ischaemiás stroke-ban idő-intenzitás görbék, perfúziós térképek 

segítségével meghatározható a penumbra, a még megmenthető agyállomány kiterjedése.  

Ezek a vizsgálatok speciális technikai és személyi feltételeket kívánnak, értékelésük 

időigényesebb az átlag vizsgálatokénál.  

A CT képes invazív diagnosztikai eljárások (FNAB, biopszia) és gyógyító beavatkozások 

(tályog lebocsátás, RFA) vezérlésére olyankor is, amikor azt ultrahang irányítással nem lehet 

véghez vinni. A CT által vezérelt biopszia sok esetben pontosabban és biztonságosabban 

kivitelezhető, mint az ultrahanggal irányított beavatkozás.  

4.9. A vizsgálati kérőlap és a lelet kötelező tartalma 

A vizsgálati kérőlap kötelező tartalma  

Célunk a lehető legpontosabb diagnózis megállapítása a lehető legkisebb sugárterhelés árán.  

Ebben a részletes, valamennyi releváns klinikai információt tartalmazó kérőlap segít minket.  

A kérőlapnak tartalmaznia kell a feltételezett vagy igazolt diagnózist.  

Ismernünk kell a beteg anamnesztikus adatait (korábbi betegségek, műtétek, egyéb 

kezelések).  

A korábbi műtétek időpontját, hogy teljes vagy részleges (palliatív) műtét történt-e.  

Az elvégzett műtét típusát (pl. excízió, hemicolectomia).  

Van-e a betegnek ismert alapbetegsége, pl.ismert tumoros betegség, krónikus belgyógyászati 

betegség, urológiai vagy nőgyógyászati betegség, mely miatt esetleg már évek óta tartós 

kezelés alatt áll.  

Ismert betegségek esetén a betegek már általában rendelkeznek írásos és képi 

dokumentációval (ambuláns lap, zárójelentés, korábbi CD-k és azok lelete).  

A sugárkezelés időpontját (pl. most zajlik, 1 éve fejeződött be).  

Kemoterápia időpontját (pl. most zajlik, 1 éve fejeződött be).  

Az előző részben leírtakat (vesefunkciós értékek, metformin tartalmú gyógyszer kihagyását 

fel kell tüntetni).  

A lelet kötelező tartalma  

Az elváltozások méreteinek metrikus rendszerben (mm, cm) történő megadása, denzitásuk 

elemzése mellett minden esetben szükséges egy összefoglaló vélemény megalkotása, mely 

tartalmazza, hogy az eltérés minek felelhet meg.  

Ha a pontosabb diagnózishoz más vizsgálat (pl. biopszia, colonoscopia) javasolt, akkor ezt 

nem kötelező jelleggel kell megfogalmazni, hanem úgy, hogy: „…vizsgálat mérlegelendő”, 
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vagy „a kezelőorvos megítélésétől függően”, vagy „amennyiben a klinikai adatokkal 

egyeztetve is indokolt”.  

Követéses vizsgálat során a kijelölt célléziók konzekvens követése szükséges.  

Új lézió esetén jelenjen meg a leletben egyértelműen, hogy az előző felvételen az nem volt 

látható.  

4.10. Sugárdózis 

A különböző röntgen modalitásoknál különböző módon adjuk meg a sugárdózist. A mellkas 

röntgennél például az expozíció (nem a dózis) az általában közölt összehasonlítási alap.  

A mammográfiában a dózis standard mérő jellemzője az átlagos mirigydózis.  

A sugárdózis osztályozása a CT esetén határozottan eltér a hagyományos röntgentől, a 

sugárdózis átadásának egyedi módja miatt. Három aspektust lehet kiemelni az 

összehasonlítás kedvéért.  

Először egy egyszerű CT kép erősen kollimált módon készül, ezért azon szövetek térfogata, 

melyeket az elsődleges röntgensugárnyaláb ér, sokkal kisebb összehasonlítva például egy 

átlagos mellkas röntgennel.  

Másodszor, a CT-nél a szöveti térrész, mely sugárterhelésnek van kitéve, a sokirányú felvétel 

miatt sokkal inkább elosztott sugárdózist eredményez. A hagyományos röntgen képalkotásnál 

a belépő nyaláb oldalán elhelyezkedő szövetek lényegesen nagyobb dózisterhelésnek vannak 

kitéve, mint a kilépő oldalon lévők.  

Végül, a CT képalkotáshoz magas jel-zaj arányra (SNR) van szükség a magas kontraszt 

felbontás kedvéért, és ezért a szeletek sugárterhelése az alkalmazott beállítása technikák 

(mAs és kV) miatt magasabb.  

4.11. A CT vizsgálat előnyei és hátrányai 

A CT vizsgálat előnyei  

A CT vizsgálat - a szummációs rtg eljárásokkal szemben - a jó lineáris felbontás mellett 

kitűnő térbeli tájékoztatást ad.  

Az ultrahanggal ellentétben a metszetek beállítása szabványos, jól reprodukálható, a teljes 

testkeresztmetszet leképezésére képes.  

Kontrasztfelbontása, különösen megfelelő kontrasztfokozásos technikákkal- a 

mágnesrezonanciás vizsgálat kivételével- meghaladja a többi képalkotó eljárásét.  

Denzitás mérés (Housfield-érték) alapján az egyes elváltozásokat hozzá is rendelhetjük a 

különböző szövetekhez.  

Rövid vizsgálati idő.  

Csontszerkezet részletgazdag megítélése.  

CTA kiváltja a diagnosztikus angiográfiát.  

Helyreállító műtétek tervezése 3D képek alapján.  

A CT hátránya  

Ionizáló sugárzás, mely a hagyományos rtg. felvétel dózisának akár 50-100–szorosa. Direkt 

sugár expozícióból és a szórt sugárzásból adódik, mely utóbbi egy-két nagyságrenddel 

kisebb, de nem elhanyagolható.  

Sok esetben a beteg által elszenvedett sugárdózis nincs a vizsgálatot kérő klinikusok 

figyelmének középpontjában.  
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4.12. Összefoglalva 

Számottevő sugárterhelése ellenére kiemelkedő kontrasztfelbontása, nagy diagnosztikai 

pontossága alapján a CT a kivizsgálási algoritmus egyik leghatékonyabb módszere. 

Felbontóképessége kontrasztanyag adásával tovább fokozható. A vizsgálati idő rövid, 

másodpercek alatt akár az egész test áttekinthető, mely egyedülálló diagnosztikus lehetőség. 

A vizsgálat indikációjának felállításakor szükséges ismerni a módszer korlátait is.  
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5. Vizsgálóeljárások klinikai jelentősége: MRI 

Írta: Karlinger Kinga 
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

5.1. A Mágneses rezonanciás képalkotás (MRI) 

5. 1. 1. A fejezet célja:  

A szakorvosjelölteknek nyújtson orientációt az MR ismeretekben való elmélyedésre. A 

fejezet természetszerűleg magába foglalja a gradualis ismereteket, azokra épít. A fejezet 

terjedelme nem teszi lehetővé az egyes technikákban való elmélyedést (azokról könyvek 

szólnak), feladata inkább az, hogy felhívja a figyelmet az MRI vizsgálatban rejlő 

lehetőségekre, a vizsgálható jelenségekre / eltérésekre, a kóros elváltozások diagnosztikájára, 

és a legújabb a gyarkorlatban valóban alkalmazott/alkalmazható technikákra  

5. 1. 2.  

A XIX. században Maxwell által felállított egyenletek alapján írta le 1946-ban egymástól 

függetlenül Bloch és Purcell a mágneses magrezonancia jelenségét, azaz, hogy a páratlan 

nucleonszámú atommagok külső mágneses térben adott frekvenciávalprecesszálnak és ezzel 

azonos frekvenciájú elektromágneses hullámmal energia közölhető vele, amely energiát a rá 

jellemző fizikai tulajdonságok szerint ad le. Ezen felfedezésért később megosztott Nobel díjat 

kaptak  

Ezt a jelenséget NMR-nek (Nuclear Magnetic Resonance) hívják és kémiai analízisekre, 

spectroskopiára használták. Ilyen mérések során fedezte fel Damadian 1971-ben, hogy a 

normalis és daganatos szövetek T2 relaxatiós ideje különbözik egymástól. A jelenség 

képalkotásra való felhasználása is Damadian ötlete volt.  

Paul Lauterburtól származik a képalkotásnak a gradiens terekkel történő megoldása, aki 

1972-ben készítette el első képét élő szövetről (egy paprikáról), ehhez a matematikai alapokat 

sir Peter Mansfield szolgáltatta. Ők ketten 2003-ban kaptak Nobel díjat ezért.  

Az első emberi felvételek 1976-ban készültek (Moor és Hinsaw).  

Magyarországon az első mágneses rezonanciás képalkotásra alkalmas készülék 1987-ben 

kezdett működni.  

5.2. Fizikai alapok 

5. 2. 1. A jelenségről röviden:  

Mágneses rezonanciás képalkotás (MRI) az emberi szervezetben lévő hidrogénatommagok 

különféle tulajdonságainak kimutatásán alapszik, mágneses térben. Az emberi szervezetben 

nagyszámban jelenlévő páratlan nucleonszámú (= 1 proton), precessáló hidrogenatommagok 

(szervezetünk több, mint 70 %- a víz, de a vízen kívül a fehérjék, zsír és szénhidrátok is 

tartalmazzák!) erős mágneses térbe helyezve a mágnesnek megfelelően (észak vs dél) 

rendeződnek,elemi mágnesként működnek, de fázisuk eltérő marad, a velük rezonanciában 

lévő nagyfrekvenciás rádióhullámokat felveszik (gerjednek = excitálódnak), majd 

kisugározzák (relaxálódnak). Ez egyrészt azt jelenti, hogy a mágnes által megszabott irányba 

törekednek (spin - mágnes = longitudinális = T1 relaxatio), másrészt, hogy az impulzus 
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hatására létrejött azonos fázisuk felbomlik (spin - spin = transversalis = T2 relaxatio, más 

néven fázisvesztés jelensége). A két folyamat egymástól teljesen függetlenül zajlik le és 

detektálható. A kisugárzott rádióhullámokat a radióvevő felfogja, képpontonként méri és ezt 

elemzi a nagyteljesítményű computer, majd bonyolult matematikai algoritmusok által (Furier 

transformáció) képpé alakítja. Az alkalmazott mágneses tér erőssége a 0,3 – 3 Tesla és az 

annak megfelelő, gerjesztésre használt rádióhullámok frekvenciája 8 - 64 -128 MHz.  

Tehát az így nyert kép egy hidrogén-, azaz „proton térkép”. (= ahol kevés / nincs hidrogen, 

nem képződik jel: levegő, csont corticalisa)  

Jelen ismereteink szerint az alkalmazott közegnek és energiának (jelenleg 3Tesláig), nincsen 

egyértelmű bionegativ hatása: a vizsgálat ismételhető és direkt magzatkárosító hatását sem 

sikerült kimutatni.  

5. 2. 2. MR alapfogalmak:  

A T1 relaxáció, azaz az eredeti mágnesesség újraépülése a radiofrekvenciás impulzus adása 

után, a nagyerejű külső mágnes hatására. Ez egy exponenciálisan növekvő (felépülő) 

görbének megfelelően zajlik le, a longitudinális síkban. A neve spin-rács relaxátió azt fejezi 

ki, hogy, az energiát a közegnek adja le, tehát hő formájában jelenik meg. (Víz 3000 msec, 

zsír 200 msecalatt adja le a felvett energiáját)  

A T2 relaxáció, azaz a radiofrekvenciás impulzus hatására létrejött szinkronizáció 

felbomlása (fázisvesztés) a transversalis síkban = exponenciálisan csökkenő görbe (egy 

nagyságrenddel rövidebb idő alatt zajlik le, mint a T1 relaxáció.). Másik neve spin-spin 

relaxatio, arra utal, hogy a spinek egymáshoz hogyan viszonyulnak. Víz T2 relaxatiós ideje 

(fázisvesztés)1000 msec)  

T2* relaxatio annak következtében jön létre, hogy az egyes protonok molekuláris környezete 

(pl a molekulában elfoglalt helyzetüknek megfelelően) nem azonos, nem egyenletes. Ezek a 

kicsiny, molekulán belüli, vagy molekulák közötti mágneses eltérések elhangolják (erősítik, 

vagy gyengítik) a localis mágneses teret. Ennek következtében az ott elhelyezkedő protonok 

precessiós frequentiája kicsit el fog térni egymástól  

FID” free induction decay”, azaz a gerjesztett állapot szabad csillapodása  

Ha a T2 (transversalis) relaxatiót térben ábrázoljuk, akkor az tulajdonképpen nem egy 

egyszerűen csökkenő görbe lesz, hanem egy homorú csigavonalú kúppalást. Ezt a 

csillapodást az időtengelyre vetítve egy exponenciálisan csillapodó sinusoid görbét kapunk, 

mely a pozitiv és a negativ értékek közt egyre kisebb értékekkel oscillál. Az ezt fedő, 

csökkenő görbének a neve FID (free inuction decay = a gerjesztett állapot szabad 

csillapodása), ami a transversalis mágneses vektor T2* szerinti csökkenését mutatja. Ebben 

nemcsak a molekuláris / szöveti egyenetlenség a „tiszta T2” hanem a mágnes inhomogenitása 

is szerepet játszik)  
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5. 3. Technikai háttér 

5. 3. 1. Az MR vizsgálat során használatos mágnesek  

A mágneses magrezonancia jelenség kiváltásához és a vizsgálat végrehajtásához olyan nagy 

térerejű mágnesre van szükség, melynek nyílásába a vizsgálandó test(rész) belefér.  

-Állandó (permanens vagy stabil) mágnes (olyan, mint egy óriási mágnespatkó)  

-Elektromágnesek (kétféle):  

 Nagy ellenállású (resistiv) mágnesek (nagy energiafelhasználású, ritkán használatos)  

 Supravezető (superconductiv) mágnesek (nemcsak a fémspirál kiváló vezető, hanem a 

külső hűtés: folyékony helium biztosítja a supravezetést)  

5. 3. 2. Tekercsek, azaz radiófrekvenciás antennák  

A gerjesztő rádiófrekvenciás impulzust adják és a vizsgált anyag (páciens) által kisugárzott 

jelet felfogják.  

Ez a két funkció szétválhat: adó a testtekercs, a vevő egy felszíni antenna. Ez utóbbi kisebb 

régió jobb felbontású ábrázolását teszi lehetővé.  

5. 3. 3. Jellokalizáció, az MR kép keletkezése  

A külső mágneses teret addicionális mágnesekkel kicsit meg kell változtatni: egyenletesen el 

kell hangolni ahhoz, hogy az egymás mellett lévő szeletekben lévő protonokat egymástól el 

tudjuk különíteni, rezonancia sequentiájuk alapján. Ha ezt az elhangolást a tér mindhárom 

irányában megtesszük (x, y és z sík), akkor az adott proton helyzete pontosan 

meghatározható.  

A voxelben mért jelintenzitás az adott volumenben lévő protonok számától, kötöttségi 

állapotától és környezeti viszonyaitól függ, s ez összegezve vetül ki a voxelt reprezentáló 

pixelre (képelem, amit a vonal/oszlop coordináták határoznak meg), ennek jele tükrözi a 

voxel teljes mélységében (a szeletvastagságban) keletkezett információt.  

Több képelem + vékonyabb szelet = jobb térbeli feloldás, de a jel/zaj arány rosszabb. Több 

mérés (acquisitio) javítja a S/N arányt, de növeli a mérési időt.  

5. 4. MR-ben használt fogalmak, sequentiák: 

5. 4. 1. Relaxatiók  

A T1 relaxáció, azaz az eredeti longitudinális mágnesesség újraépülése a rádiófrekvenciás 

impulzus kikapcsolása után, a nagy erejű külső mágnes hatására. Ez egy exponenciálisan 

növekvő (felépülő) görbének megfelelően zajlik le.  

A T2 relaxáció, azaz a rádiófrekvenciás impulzus hatására létrejött szinkronizáció 

felbomlása (fázisvesztés) = exponenciálisan csökkenő görbe (a transzverzális mágnesesség 

leépülése az RF impulzus kikapcsolása után), egy nagyságrenddel rövidebb idő alatt zajlik le, 

mint a T1 relaxáció.  
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TR vagy Repetitios (ismétlési) idő: a radiofrequentiás impulzusok ismétlésének 

időintervalluma.  

TE vagy Echo idő: az az időpont, amikor a T2 relaxatio során mérjük a jelet,  
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5. 4. 2. Spin echo sequentiák:  

T1 súlyozás: TR és TE is rövid. (pl. TR = 700 ms, TE = 20 ms). Jellemző jeladások: víz 

közepesen gyenge, zsír nagyon erős, izomzat közepes, az áramló vér jelhiányos (fekete).  

T2 súlyozás: TR és TE is hosszú.(pl. TR = 2000 ms, TE = 80 ms). Jellemző jeladások: zsír 

gyenge, víz igen erős jelű, az egyes szövetek fényessége azok víztartalmától függ, az áramló 

vér továbbra is jelmentes.  

Proton denzitás (kiegyensúlyozott v. PD): TR hosszú, TE rövid. (TR = 2000 ms, TE = 30ms 

). A jel a szövetekben lévő protonok számától (densitásától) függ. Alig van különbség az 

egyes szövetek jeladása közt, minden többé-kevésbé szürke. A kötött víz jele erősebb, mint a 

szabad vízé. Az áramló vér itt is jelmentes.  

Az egyes szövetek erős, esetenként zavaró jele specificusan elnyomható:  

Zsírelnyomás (STIR (Short T1 Inversion Recovery), DIXON, FatSat, zsírkioltás gradiens 

echoval).  

Szabad víz (liquor) jelének specificus elnyomása (FLAIR (Fluid Attenuation Inversion 

Recovery) sequentia).  

Az u.n. gyors sequentiák célja az acquisitios idő (= az egyes sequentiák mérési időtartama) 

csökkentése.  

A szöveti kontrasztviszonyokat befolyásoló tényezők:  

 protonsűrűség  

 longitudinális relaxatios idő (T1)  

 transversalis relexatios idő (T2)  

 kémiai eltolódás (v.s. rezonancia frequentia)  

 mágnesezhetőség (susceptibilitás)  

 áramlási, perfusios, molekuláris mozgások  

Az egyes szövetek jelmenetének ismerete fontos ismérv az MR képek „olvasásában” és a 

differenciál diagnosztikában  

T1 súlyozott sequentiával erős jeladóak: zsír, nagy proteintartalom (cysták), egyes vérzések 

(subacut v. chronicus (intra-v. extracellularis methaemoglobin), melanin (tumorban), lassú, 

turbulens, széli áramlási jelenség, paramágneses fémlerakódások (vas, réz, mangán - Wilson 

kór), dystrophiás calcificatio bizonyos stadiuma, paramágneses kontrasztanyag (Gadolinium).  

A haemoglobin bomlástermékek jeladása T1 és T2 súlyozással az adott lebomlási fázisnak 

megfelelően annyira jellemző menetű, hogy általa a vérzés korára / utánvérzésre lehet 

következtetni.  

A vérömlenyekben lévő haemoglobin-lebomlási termékek a bennük lévő vas kötöttségi 

viszonyainak és környezetének változásai miatt igen speciális jeladásbeli változásokon 

mennek át az idő előrehaladtával.  

A haematomák viselkedésének ismerete fontos az MR vizsgáló számára az egyéb laesiókkal 

való összetévesztés elkerülésére, valamint hogy a vérzés keletkezési idejére, az esetleges 

rávérzésekre következtetni tudjunk.  
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Ez különösen fontos az intracranialis haematomáknál, mely gyakorisága miatt nagy 

jelentőségű és a therápiás beavatkozások szoros időbeli megfontolásai miatt a beteg 

életkilátásaira / életminőségére jelentős hatása van a korrekt diagnózisnak és a 

kormeghatározásnak.  

A haematomák jelintenzitásbeli változásait a  

vastartalmon kívül az esetleg már előzőleg fennálló  

pathologiás eltérések (pl. tumor, gyulladás) valamint az  

oedema és a haematomában vagy/és körülötte végbemenő  

pathophysiologiai változások befolyásolják.  

Hatással van még az ábrázolódásra a vizsgálószerkezet  

térereje, a mágneses tér  

homogenitása és a választott vizsgálati  

sequentia.  

A haematomában a haemoglobin a következő, hónapokig, sőt évekig tartó átváltozásokon 

megy át az elő óráktól kezdve:  

Oxyhaemoglobin -  

dezoxyhaemoglobin -  

methaemoglobin (a vörösvértestben) -  

methaemoglobin a szétesett vvt-en kívül -  

ferritin/haemosiderin  

Ezeknek a haemoglobin bomlástermékeknek különböző sequenciákkal (T1 vagy T2 

súlyozással) vizsgálva különböző, nagyon jellemző a jeladásuk.  

A parenchymás szövetekben keletkezett haematomákban frissen kiömlött vér 

vörösvértestjeiben oxyhaemoglobin van, melyet a szervezet reakciójaként azonnal oedema 

vesz körül. A vörösvérsejtek órákon belül elveszítik oxygentartalmukat: dezoxygenálódnak, 

miközben a kiölmött vér megalvad. A periferián kezdődően, majd concentricusan befelé 

haladva a dezoxyhaemoglobin methaemoglobinná alakul, ezalatt a vörösvértestek is 

szétesnek, így a methaemoglobin mind nagyobb hányada folyamatosan kikerül a 

vörösvértestekből (extracellularis forma). Eközben a környező oedema is egyre csökken. A 

phagocyták elkezdik fölfalni az alvadékot, a bennük lévő vas, már haemosiderin formát ölt. 

A volt vérömleny / necrosis helyét elfoglaló folyadék is felszívódik és az egykori vérzés 

helyét csupán egy T1-ben és T2-ben is igen gyenge jeladó csík vagy terime jelzi.  
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Haemoglobin bomlástermék  vérzés óta eltelt idő  T1 súlyozás  T2 súlyozás  

 

oxyhgb Fe(II)  néhány órán  izo v. gyenge  erősebb  

(oxygenált hgb)  belül  = - +  

 

dezoxyhgb Fe (II)  néhány óra -  izo v. gyenge  nagyon gyenge  

(dezoxygenalt hgb)  néhány nap  = -  - - -  

 

methgb Fe (III) első néhány  nagyon erős  nagyon gyenge  

intracellularis(oxydált hgb )  nap  +++  - - -  

 

methgb Fe (III) napok – hetek  nagyon erős  nagyon erős  

extracellularis (oxydált hgb)  hónapokig  +++  +++  

 

ferritin /  napok  izo v. gyenge  nagyon gyenge  

haemosiderin Fe (III)  hónapok  = -  - - - O  

vastárolás  évek múlva   

 (Nemcsak a haemoglobin, hanem az izomzatban lévő myoglobin is tartalmaz vasat. A 

haemosiderinen kívűl vannak vaschelatok, melyek vasszállításra ill. tárolásra használ a 

szervezet: lactoferrin, transferrin Fe(III))  

5. 4. 3. Gradiens echo sequentia: 

 Gradiens echo sequentiánál a reszinkronizációt egy bipoláris grádiens pulzussal végzik (a 

spin echonál használatos 180 fokossal szemben). A gerjesztés lehet 90 foknál kisebb 

dőlésszögű (flip angle), ennek segítségével a repeticiós idó (TR) a T1 ideje alá csökkenthető, 

a jel viszont erős lesz.  

Úgy is mondhatjuk, hogy a rendszert a pulzusok ismétlésével egy állandó, magasabb izgalmi 

szinten tartjuk, anélkül, hogy a teljes relaxatiót engedélyeznénk, így sokkal gyorsabban 

nyerünk jelet, megfelelően erős jelintenzitással.  

A gyors jelnyerés eredménye az lesz, hogy a spin echo sequentiával ellentétben a vér erős 

jellel (fehéren) ábrázolódik.  

De gradiens echo sequentiánál az inhomogenitás sokkal erősebben érvényesül (mind a 

szöveti, mind a mágnesből eredő), ezt ki is lehet használni: a T2* (haem) sequentia 

alkalmazásával a vérzések már korai szakban jól láthatók a haemoglobin bomlástermékek 

okozta inhomogenitást felerősítve érzékelő susceptibilitás következtében. Porcábrázolásban 

pl. az üvegporc egyenletesen erős jelét megzavarja a szerkezeti inhomogenitás, és ez gradiens 

echoval jelcsökkenést okoz.  



5. Vizsgálóeljárások klinikai jelentősége: MRI 

65 

 

 

5. 4. 4. Zsírelnyomási technikák  

Az IR (inversion recovery) sequencia a spin echo sequenciák speciális fajtája, relaxatión 

alapuló módszer, mely a TI különbözőségeket hangsúlyozza. Itt az első radiofrekvenciás 

impulzust követő impulzus nem 90 fokra, hanem 180 fokra lendíti ki a protonokat (invertáló 

pulzus), azaz a longitudinális mágnesezettséget önmaga ellentettjébe fordítja és innen 

kezdődik meg a relaxáció. Ezáltal az egyes szövetek közti T1 kontrasztkülönbség 

megduplázódik, azaz a kép erősen T1 súlyozott lesz. (A kezdő 180 fokos, majd az ezt követő 

90 fokos impulzus után szoktak alkalmazni még egy 180 fokos (refokuszáló) impulzust is. 

Igy az IR sekvencia tulajdonképpen egy kezdő 180 fokos impulzusból és egy ezt követő 

standard spin echo szekvenciából áll.)  

A kezdő 180 fokos, invertáló és az ezt követő 90 fokos impulzus alkalmazása közt eltelt idő, 

az u.n. inverziós idő (TI). Emiatt a kezdeti 180 fokos impulzus miatt megnő a „futamidő” 

azaz a relaxatiós különbség és ezáltal a kontrasztkülönbség az egyes szövetek között.  

   

Ez a szekvencia kiváló lágyrész kontrasztot ad pl. az agy szürke és fehérállománya között, de 

az adott térbeli felbontáshoz hosszabb aquisitiós időt kíván, viszont egy mérés alatt csak 

kevesebb szelet készülhet, ezért csak speciális esetekben alkalmazzuk.  

 

 
 

1 - 2. ábra 
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A 180 fokos impulzus utáni relaxáció során minden egyes szövet (saját T1-ének megfelelően) 

áthalad egy 0 állapoton. Ha a TE időt úgy választjuk meg, hogy éppen az adott szövet (zsír, 

vagy víz) alapvonal-kereszteződéséhez essen (azaz épp a saját T1-énél, mikor a 0-án áthalad), 

ezt a pillanatot kihasználhatjuk arra, hogy az illető szövetet jelmentessé tegyük. Ezt a 

szekvenciát rendszerint a zsír jelének elnyomására használjuk. A zsír T1 relaxációs ideje igen 

rövid, innen ered a szekvencia neve: STIR (short T1 inversion recovery).  

 
 

3. ábra 

A zsír erős jelintenzitásának elnyomására (T1 súlyozásnál) szükségünk lehet bizonyos 

szervek, régiók vizsgálatánál, ahol a zsíros közeg masszív, erős jele elfedheti az általunk várt 

laesiot. Ilyenek pl. az orbita, csontvelő, kismedence bizonyos vizsgálatai. Értelemszerűen az 

inversion recovery technikával a víz jelét is el lehet nyomni, ha a 0 vonalon való áthaladást 

úgy választjuk meg, hogy éppen a víz saját T1-énél történjen meg a kereszteződés: ez a 

FLAIR sequentia (fluid attenunation inversion recovery)  

A fenti Short T1 Inversion Recovery technika hátrányos Gadolinium adása után t.i. a 

gadolinium lerövidíti azon szövetek relexatiós idejét, melyek halmozzák. Ezáltal lehetséges, 

hogy az adott szövet T1 relaxatiós idejének csökkenése azt eredményezi, hogy az éppen a zsír 

(amúgy rövid, l.fenn) relexatiós idejével megegyezik. Ennek eredményeképp 

várakozásunkkal ellentétben a zsírszövet és a kóros (halmozó) szövet közti jelintenzitásbeli 

különbség nemhogy nőni fog, hanem csökken sőt, esetleg a STIR sequentia ezen szövet jelét 

éppen úgy kioltja, mint a zsírét.  

Egyéb „zsírelnyomási” technikák  
A zsírsaturatiós (FatSat) módszer  

A zsír és a víz protonjainak egymástól kissé eltérő precessiós frequentiáján alapul. (chemiai 

eltolódás). Minél erősebb a mágneses tér, annál inkább eltér egymástól a kétféle 

protonpopuláció precessiós frequentiája. Minthogy ez a frequentia eltér, a rezonancia 

frequentiájuk is különböző, azaz eltérő frekvenciájú radióhullámmal gerjeszthetők. Az első 

leadott impulzus a zsírban lévő protonokat szaturálja (víz protonjait ez nem gerjeszti). Az 

ezután következő gerjesztő impulzus a zsírt már nem képes gerjeszteni, így az nem ad jelet. A 

szaturálhatóság teljessége függ a mágneses mező külső vagy belső eredetű homogenitásától.  

Zsírkioltás gradiens echoval:  
A zsír és víz protonjai közötti fázisellentéten alapuló zsírkioltás érhető el gradiens echo 
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készítése során is. Itt , a mérést akkor végezzük, amikor a zsír és a víz protonjai éppen 

ellentétes fázisban vannak. Előnye, hogy rövid idő alatt elkészíthető. A gadolinium 

kontrasztanyag adása itt (ellentétben a STIR technikával) növeli a jelintenzitásbeli 

különbséget a zsírtartalmú és zsírt nem tartalmazó szövetek között.  

5. 5. Egyes MRI vizsgálatok 

5.5.1. „ Rutin” vizsgálatok  

Az MR angiographia:  
Áramlási jelenségek: A mért szeletben keresztbe futó érszakaszban áramló vér jelmentes, 

mert a radiofrequentiás impulzus leadásakor az adott szeletben tartózkodó protonok hiába 

excitálódnak, mire visszahallgatjuk az echot, ezek az excitált protonok már elhagyták az adott 

szeletet és a helyükre lépnek a gerjesztetlenek. Így az erek Spin Echo technikánál 

jelmentességüknél fogva jól ábrázolódnak.(signal void).  

Angiographiás technikák:  
A Time of Flight (TOF) Igen rövid repetitios idővel az erekben erős jel keletkezik, amit 

tovább javít a nem mozgó szövetek protonjainak szaturációja.  

A Fázis Kontraszt technika (Phase Contrast, PC) azt használja ki, hogy az áramló spinek 

hamarabb veszítik el fázisukat (gyorsabban desynchronisalódnak), mint a mozdulatlan 

szövetekben lévők. Előnye, hogy áramlási sebesség is mérhető vele.  

MRCP vizsgálat:  
Gyors MR sequenciákkal (erős T2 súlyozás) egyetlen légvétel alatt ábrázolható az egész 

intra- és extrahepaticus choledochus rendszer és a pancreas vezeték(ek) álló 

folyadéktartalmánál fogva. Kiválóan alkalmas a tumoros szűkületek noninvaziv kimutatására 

a környezettel (májinvázió, nyirokcsomó metastasisok) együtt.  

Lymphographia:  
Ultrakicsiny vasrészecske tartalmú kontrasztanyaggal (USPIO <10 nm) lehetőség van (volna) 

a nyirokcsomókban lévő metasztázisok kimutatására. A T2* súlyozással jelmentesen 

ábrázolódó normális nyirokcsomókban (ahol ezt a jelenséget a macrophagok által fagocitált 

vasrészecskék okozzák) a metasztázisok magas víztartalmuknál fogva erős jellel 

ábrázolódnak. (A kontrasztanyag jelenleg elérhetetlenül drága.)  

5.5.2. Speciális MR vizsgálatok 

Az ultragyors technikák javítják az MR szöveti sensitivitását és specificitását anélkül, hogy a 

térbeli felbontáson rontanának.  

Lehetséges a functionalis paraméterek mérése is. Ki lehet számítani a normális és kóros 

szervi működések során lezajló haemodynamicai és metabolicus változásokat. Functionalis 

MR vizsálatok a szöveti haemodynamicát, vízmobilitást / diffusiót (a cytotoxicus oedema 

érzékeny, korai jelzője), az oxygenizált és dezoxygenizált vér jelét is megkülönböztetni tudó 

információkkal szolgál (functionalis vizsgálatok, fMRI), a normalis és pathophysiologiás 

szöveti status mérhető fel vele, ezáltal a megváltozott metabolizmus jellemzésére képes, ami 

már a molecular imaging fogalomkörébe tartozik.  
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5. 5. 2. 1. Mágneses rezonanciás spektroszkopia (MRS)  

A különféle metabolitokat képes kimutatni a szövetekben in vivo. Különösen hasznos a 

tumorok / gyulladások differenciál diagnosztikájában (agyi: N-acetyl aspartat, cholin, lipid - 

glioma vs abscessus), valamint a tumor residuum / recidiva vs. hegszövet differenciálásában 

(prostata / tu - citrat / cholin).  

Amíg az MRI képalkotással a viszonylag erős a vízből és zsírból érkező proton szignálok 

segítségével anatómiai képalkotás történik, addig az MR spektroszkópia segítségével in-vivo, 

szöveti karakterisztikára tudunk fényt deríteni a kémiai anyagok (metabolitok) vizsgálatának 

segítségével.  

A vizsgálatot erősen homogén (simított) mágneses terében végezve a kémiailag eltérő 

szerkezetű molekulák olyan chemical shift effektusokat hoznak létre melyek következtében 

különböző metabolitok spektrális csúcsokként fognak megjelenni. (A Larmor frekvenciában 

történő változás teszi lehetővé, hogy egy adott volumenben meghatározzuk az egyes 

molekulák mennyiségét.)  

A csúcsok pozíciója egy-egy metabolit sajátja (ppm, azaz pars per million-ban kifejezve), 

míg  

a csúcs magassága a kémiai anyag relatív koncentrációjának lesz megfelelő.  

Az így kapott spektrumban tehát mérhető lesz, hogy milyen metabolit, milyen 

koncentrációban van jelen a vizsgált (rossz felbontású) 1-3 cm3-es térfogatában.  

Méréstípusok:  
Single Voxel Spectroscopia (SVS): az így kapott spectrum pontosabb, jobb a jel – zaj arány.  

Viszont csak egy adott volument mér (szemben a multi voxellel),  

ezért nagyon fontos a pontos tervezés a mérés előtt. (jól kell „célozni”:  

erek közelsége elkerülendő, ugyancsak a csontoké),  

Multi Voxel Spectroscopia (MVS): lévén nagyobb a mintavételi lehetőség, így könnyebb a  

mintavételi hibák kiküszöbölése, viszont a jel – zaj arány rosszabb, mint  

a single voxelnél és a kapott spectrum sem olyan pontos, mint annál. A  

mérési idő is hosszabb.  

Szöveti vizsgálatot klinikailag leggyakrabban a H tartalmú metabolitok irányában végeznek, 

de minden spinnel rendelkező atom vizsgálható lenne az élő szövetben a (így a P, C és F is).  

Proton (H) spectroskópia az élő szövetekben:  

Az agy vizsgálatánál a gyakorlat számára a legérdekesebb metabolitok a Cholin (Ch), N-

acetyl aspartát (NAA), creatin (Cr) és a laktát (Lac).  

Egészséges, felnőtt agyban a legnagyobb csúcsa az NAA-nak, Cr-nek, Cho-nak van.  

A Cho (Cholin) a sejtmembrán markere és így a mennyisége a sejtsűrűséget jelzi. Főleg 

malignus tumorokban, gyulladásokban emelkedik, segít a malignitás eldöntésében.  

Spectrum megjelenése :3.22 ppm (parts per million) nél.  

Az NAA (N-acetyl aspartát) csak a neuronokban található, így a neuronális sűrűségre 

következtehetünk belőle, a neuronok működését jelzi.  

Normális koncentrációja 8-9 mmol/kg. A koncentráció csökkenése axon károsodásra utal: 

tumor, gyulladás, infarktus.  

Spektrum megjelenése: 2 ppm (parts per million) nél.  
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A Cr (creatin) semleges referenciaként szolgál, mert minden sejtfélében nagyjából hasonló 

arányban fordul elő, így a metabolitok relatív arányát hozzá viszonyítják.  

Normális koncentrációja az agyban 7.49 mmol/kg, az agyszövet energiafelhasználást mutatja.  

Cho/Cr hányados jelentőséggel bír a demyelinizaciós betegségekben.  

A Lac(Laktát) a normális agyszövetből hiányzik, emelkedett értéke anyagcsere betegségekre 

jellemző, illetve ischaemias állapotban is megjelenik. Anaerob bomlásterméket jelez így, egy 

adott terület oxigén felhasználási módjáról nyújt információt.  

Spectrum megjelenése: 1.33 ppm-nél.  

Lipid: tumorokban és anyagcsere betegségekben jelenik meg.  

Spectrum megjelenése:1.3pp-nél, u.ott ahol a laktát.  

Myoinositol: újszülöttekben ez a metabolit adja a legnagyobb jelet. Csökken strokeban, 

tumorokban, lymphomákban.  

Spectrum megjelenése: 3.56/4.06 ppm-nél.  

Glutamát, glutamin GABA: neurotranszmitterek  

Spectrum megjelenése: 2-2.5, 3.4-3.7 ppm-nél.  

Citrát: a citrat cholinhoz és creatinhoz való aránya significansan csökken a prostata cc 

területén, nemcsak a normális prostatához hanem a BHP-hoz viszonyítva, is.  

A különféle metabolitok regisztrált szintjeivel, esetleges egyéb csúcsok megjelenési 

mintázatával bizonyos kórállapotokat: tumor, metastasis, autoimmun, gyulladásos 

folyamatokat, abscessust, tudunk elkülöníteni egymástól, anyagcsere betegségeket 

diagnosztizálhatunk.  

Az izmok spectroscopiás vizsgálatával (lipidek) táplálkozás, endokrinologiai vonatkozású és 

sportfiziologiai megfigyelések tehetők, a metabolikus folyamatokba való bepillantással. 

 

4. ábra:  

A normál agy MR spectruma 

 



Orvosi képi diagnosztika posztgraduális 

70 

 

5. 5. 2. 2. Functionalis MRI (fMR)  

BOLD: Blood-oxygen-level dependence  
Az agy haemodynamikája, a véráramlás és az oxigenizácio szoros kapcsolatban van a 

neurális aktivitással (az energiát részükre a glia sejtek transportálják, a neuronoknak nincs 

saját energia rezervjük).  

Amikor az idegsejtek aktívak, növekszik glukóz igényük. Ennek az energia-felhasználási 

válasznak a következménye, hogy a működő idegsejtek környezetében a regionális átáramlás 

megnő, kb. 1-5 sec múltán. A válasz csúcsa 4-5 sec-nál van, mielőtt visszatér a bázisvonalra.  

Ez a localis cerebralis vér volumen és a localis cerebralis blood flow, valamint az 

oxyhaemoglobin és deoxyhaemoglobin lokális arányának megváltozásához vezet.  

A fenti haemodynamicai válasz miatt a vénákban oxyhaemoglobin túlkínálat jelentkezik. Az 

oxyhaemoglobin / deoxyhaemoglobin localis arány a BOLD markere az MRI számára.  

Az oxyhaemoglobin diamagneticus  

A deoxyhaemoglobin paramagneticus tulajdonságú  

Az erősebb BOLD signált a megnövekedett oxyhaemoglobin koncentráció okozza, minthogy 

a vér mágneses susceptibilitása a szöveti mágneses susceptibilitáshoz válik hasonlóvá.  

Olyan sequentiát kell alkalmazni, ami érzékeny a susceptibilitás-változásokra (T2*). Ezek a 

változások lehetnek pozitívak, vagy negatívak, attól függően, hogy hogyan változik 

egymáshoz képest a cerebralis blood flow (CBF) és az oxygen consumptio.  

Ha nő a CBF(cerebral blood flow), és ez felülmúlja az oxygenconsumptio változását = a 

BOLD signál növekedni fog, és megfordítva, ha csökken a CBF, jobban, mint az oxygen 

consumptio ez a BOLD signal intenzitásának csökkenését fogja okozni. A signál nagyon 

kicsi, relatív ábrázolása csak statisztikailag kimutatható.  

Technika: gyors volumetricus kép-acquisitio, T1 és T2* súlyozással. Viszonylag jó a térbeli 

és időbeli felbontása, a képeket 1-4 sec-ként készítik (nagy térerő és érzékeny fejtekercs kell 

hozzá).  

A BOLD képeken a baseline és az aktív képek egymás közötti statisztikai különbsége adja az 

agyi aktivitási térképet az oxyhemoglobin koncentrációjának (T2* jelintenzitás fokozódás) 

függvényében.  

5. 5. 2. 3. Diffusiós MRI  

A diffusiós MRI olyan MR módszer, mely a biológiai szövetekről in vivo képeket készít a víz 

diffúzió localis microstructurális jellemzőivel.  

Diffúzió súlyozott MRI (DWI)  

Diffúziós tenzor MRI (DTI)  

Diffusio súlyozott MRI (DWI): a voxelek intenzitása az ún. diffúziós gradiens pulzusok 

alkalmazása miatt az azon a helyen lévő extracelluláris víz diffúzió (Brown mozgás) 

arányának megfelelően csökkenést mutat. A jelcsökkenés lényegesen enyhül az 

extracelluárlis tér beszűkülése miatt (pl.: cytotoxicus oedema), amit a bekövetkező diffúziós 

gátlás okoz. Emiatt a korai stroke-os elváltozásokra az eljárás nagyon senzitív.  

A diffusio súlyozás mértékét a „b” érték adja meg, ami 0, 500, 1000, 5000, stb. lehet. A több 

„b”értékkel készült felvételek adataiból voxelről voxelre kiszámítható a diffusiós koefficiens 

értéke (ADC). Ezekkel az értékekkel készült kép az ún. ADC map, ami kvantitatív 
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elemezésre ad lehetőséget.  

Diffusion tensor imaging (DTI): Némely szöveteknek, mint pl. a fehérállomány axonjainak, 

vagy a szív izomrostjainak belső fibrosus structurája van. A víz ezek mentén sokkal 

gyorsabban diffundál, míg rájuk merőlegesen sokkal lassabban. Tehát a diffusio a rostok 

irányát jelezheti. Ha a voxelek nem csak a diffúzió nagyságának átlagát, hanem az ún. 

kitüntetett diffusio irányát is jelzi, akkor az ún. tensor képet kapjuk.  

A tensor adatok voxelről voxelre történő térbeli követésével, az azonos, vagy közel azonos 

kitüntetett irányt mutató voxelek összekapcsolásával kapott kép az ún. tractographia, melynek 

segítségével például lehetőségünk van az agypályák megjelenítésére.  

5. 5. 2. 4. Perfúziós MRI 

A stroke-os állapotok súlyosságának megítélésre használható eljárás, ami az agyi területek 

perfúziós véráramlásáról szolgáltat képeket.  

Amíg a DWI képalkotás elsősorban az irreverzibilisen károsodott területekről ad információt, 

addig a perfúziós képalkotás a még reverzibilis károsodást szenvedett, úgynevezett penumbra 

megítélésében hasznosítható.  

Perfúziót exogén kontrasztanyagos (dinamikus kontrasztanyagos MR vizsgálat) és endogén 

kontrasztanyagos, azaz ASL képalkotással is mérhetünk.  

Mindkettő tipikusan inkább T2* súlyozott mérésekből készül, de lehetnek T1 súlyozottak is.  

Az MR kontrasztanyag kapillárisokon való áthaladását vizsgálva idő-jelintenzitás térképet 

készthetünk. Mivel az áthaladó kontrasztanyag T2* jelcsökkenést (vagy T1 jelnövekedést) 

okoz, így az ép szövetben a jó áramlási viszonyok miatt a szignál jelentősen csökken (T1 

súlyozott mérésnél nő), míg a károsodott szövetekben a perfúziós lassulás miatt a 

jelintenzitás nem változik, relatíve nagyobb lesz (T1 súlyozott mérésnél kisebb). A nyert 

adatokból különböző áramlási térképek készíthetők, mint például a CBF, az agyi véráramlási, 

a CBV, az agyi vértérfogat, vagy az MTT, az átlagos áthaladási idő.  

5. 5. 2. 5. ASL - Arterial Spin Labeling  

Nagy térerejű MR berendezésekkel lehetőség van perfúziós vizsgálatot végezni 

kontrasztanyag adása nélkül. Ebben az esetben a vér áramlás jelölése a beáramló artériák 

síkjára (koponya esetében praktikusan a nyakon) alkalmazott RF impulzus (pl.: 180 fok).  

5. 5. 2. 6. WBMRI  

(teljestest MRI vizsgálatok- említés szintjén)  

A gép a test teljes hosszában több slabban elvégzett vizsgálatot egyetlen nagy panoráma 

képpé egyesíti, vagy a képet a spirál CT-hez hasonlóan eleve folyamatos méréssel tölti fel.  

A leggyakrabban használt sequentiak:  

STIR sequentiával tumorkeresésre használják, de mint tudjuk, nem specificus, ezért 

költséggeneráló lehet.  

DWI ugyancsak az onkologiában használatos az egyes ismert (vagy még ismeretlen) (főként 

tumoros/ lymphomás) elváltozások diffusibilitás alapú felmérésére.  

5. 6. Artefactumok 

Számolnunk kell velük az indikáció felállításánál, a beteg felvilágosításánál, a vizsgálat 

kivitelénél és értékelésénél.  
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Fém artefactum: A ruházatban lévő, a testbe épített, laparoscopos cholecystektomiánál, 

mellékvese műtétek során (vena cava inferior közelsége!) behelyezett fémklippek sőt a bőrön 

lévő ferromágneses anyagok (tetoválás) is torzíthatják a mágneses teret, lehetetlenné téve a 

kép értékelését. A laza, mágnesezhető fémek (clipek) elmozdulhatnak helyükről, 

veszélyeztetve ezzel a beteget.  

Mozgási artefactum: Akaratlagos, vagy akaratlan mozgások okozzák. A periodicus, 

egyenletes mozgások okozta artefactumok egy részét ki lehet küszöbölni.  

További műtermékek:  

 susceptibilitási,  

 áramlási,  

 kémiai eltolódás (chemical shift),  

 behajtogatási (aliasing) artefactum,  

 csonkolásos,  

 burn out (beégéses),  

 statikus elektromosság okozta artefactum, valamint a  

 keresztezett gerjesztés is okoz artefactumot.  

5. 7. A szívműködés okozta artefactumok elkerülésére 

EKG-t alkalmazunk. 

5. 7. 1. Az EKG jel elvezetést speciális, artefactumot nem adó fémötvözetből készült 

elektródákkal végzik, és a vezetékeket úgy helyezik el, hogy ne keletkezhessen indukciós 

hurok (loop).  

Szabályos szívműködés esetén lehetőség van a gerjesztő impulzusok szinkronizációjára az 

EKG „R” hullámával.  

5. 7. 2. Az MR mérés alatt a légzés okozta mozgási artefactumok elkerülésére 

légzésszinkronizációt alkalmaznak.  

Megbízható eljárás a légzési artefactumok kiküszöbölésére és a reprodukálhatóságra az 

ugyanazon légzési fázisban (végexspiráció) készített mérések sorozata. Hátránya, hogy a 

mérési idő jelentősen megnyúlik  

.  

5. 8. Az MR vizsgálat biológiai hatásai: 

Az MR vizsgálat alatt az egyén három fajta hatásnak van kitéve:  

 statikus mágneses mező (alapgép)  

 változó mágneses mező (gradiens tekercsek: áramot indukálnak a testben)  

 radiofrequentiás sugárzás ("microsütő" hatás, a beteg felmelegszik a vizsgálat alatt).  

Tudnunk kell, hogy a szemlencse és a here kevésbé hőtűrőek. Úgy tűnik, altatott állapotban 

nagyobb a felmelegedés, ezért az ilyen betegeknél (főleg gyermekek) az elnyelt energiára 

fokozottan kell figyelni. 
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Ügyelni kell arra, hogy a  

Fej 38 C  

Törzs 39 C  

Végtagok 4o C alatt maradjanak  

A SAR-t befolyásoló tényezők:  

 a statikus mágneses tér erőssége,  

 a leadott RF impulzus configurációja (9o fok, 18o fok)  

 a pulzus szélessége  

 a repetitios idő  

 a használt RF tekercs fajtája  

 az a testvolumen, ami a tekercsen belül van  

(nagyobb szövettömeg többet nyel el adott hullámhosszon)  

 a vizsgált szövetek ellenállása  

 az ábrázolt anatómiai regio configuratioja  

és még számos egyéb tényező  

5. 9. Kontraindikációk 

Az absolut, és a relativ kontraindikációk ismerete elengedhetetlenül fontosa a beutaló orvos 

számára is, mert ezek be nem tartása komolyabb következményekkel jár, mint más vizsgálati 

technikák esetén.  

Az MR készülékek működéséhez szükséges mágneses és elektromágneses mezők az 

elektromosan, magneticusan vagy mechanikusan vezérelt, a testbe beépített műszerek 

működését veszélyeztetik, ezért az ilyen készülékkel ellátott beteg MR-rel nem vizsgálható, 

sőt az MR készülék közelében sem tartózkodhat az u.n. 5 Gauss vonalon belül !  

(A Gauss vonalak a készülék által létrehozott külső mágneses tér mágneses erővonalait 

jelölik. Ez superconductiv mágneseknél fej-láb irányban nagyobb teret fog be, mint 

oldalirányban. 1 Tesla = 1o.ooo Gauss. A 5 Gauss vonal távolsága nemcsak a készülék 

mágneses térerejétől, hanem annak „önárnyékolásától” is függ, tehát MR készülékenként 

változó. Ezt a távolságot a gyártó cég megadja)  

Tilos az MR készüléknek még csak a közelébe is menni annak az egyénnek, akinek 

pacemakere van. A vizsgálat minden, a testbe épített elektromosan, magneticusan, vagy 

mechanikusan vezérelt műszer működtetését veszélyezteti. (Beépített pacemaker, beépített 

szív defibrillátor, beépített hallókészülék, beépített csontnövekedés serkentő készülék, 

beépített gyógyszer befecskendező készülék, neurostimulátorok és egyéb, hasonló 

készülékek)  

A pacemakerek veszélyei: elmozdulás, ki- vagy bekapcsolás, átprogrammozás, 

deszinkronizáció, elektromágneses interferencia, az elektródában indukálódó (Eddy) áramok. 

Fontos tudni tehát, hogy az elhagyott elektróda is veszélyes: fibrillációt, égést okozhat.  

Implantátumok: ha ferromágneses anyagokból készültek fölforrósodhatnak, bennük és 

környezetükben elektromos áram gerjedhet, elmozdulhatnak helyükről, köztük elektromos ív 

húzhat át és fémartefactumot is okoznak. Ilyenek az aneurysma-, érclipek, orthopaediai vagy 
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traumatologiai fémeszközök, véna filterek, intrauterin pessariumok, egyes szívbillentyűk.  

A fenti veszélyeztetettség függ a mágnes erősségétől, az alkalmazott gradiensek erősségétől 

és az implantatum tulajdonságaitól (összetétele, ferromágnesességének foka, alakja, helye és 

orientációja valamint a behelyezése óta eltelt idő)  

Fém idegentestek: A beteg gyakran nem tudja / megfeledkezett róla, hogy benne 

ferromágneses anyag van (repeszsérülés, öntéssel, fémcsiszolással foglalkozók). Ez orbitális / 

intraocularis, esetleg gerincközeli fémtesteknél válhat veszélyessé. Egy gyors, tájékozódó CT 

informativ az előbbiekre vonatkozóan. (tudnunk kell, hogy a rtg. nem eléggé érzékeny a 

piciny, főként csontközeli fémeket illetően.)  

Gravidák MR vizsgálata  
A korai magzati életben a sejtosztódást befolyásoló fizikai tényezők mind károsan hathatnak 

Ezért korai graviditásban (első trimester) lehetőleg nem végzünk MR vizsgálatot, (Bár 

bizonyítottan magzatkárosító hatását nem írták le.) hacsak nem elkerülhetetlen. 

Továbbiakban feltehető, hogy a foetusra halláskárosító hatással lehet a zaj, valamint a 

felmelegedés utáni hőelvezetés a magzatvízben nem biztosított.  

5.10. MR kontrasztanyagok 

Az ép és a kóros szövetek közti differenciálásban segítenek,  

A szöveti szignálok közti különbséget úgy növelhetjük, hogy az egyes szövetek közti 

kontrasztkülönbséget fokozzuk: vagy az egyik szövetben fokozzuk a jel nagyságát, vagy a 

másikban csökkentjük a jelet.  

A specificitási szintek: szervspecificus, szövetspecificus, sejtspecificus, receptor-specificus 

kontrasztanyagok.  

Az MR kontrasztanyagok természetszerűleg merőben mások, mint az egyéb fizikai hatás 

alapján létrehozott képalkotók kontrasztanyagai.  

Az MR kontrasztanyag az illető szövet belső mágneses tulajdonságát a környező szövetekhez 

képest szelektíve megváltoztatja és a normális és kóros szövetek közt úgy oszlik meg, hogy 

szövet-specificitásával növeli a köztük lévő különbséget.  

A kontrasztanyagok nem tartalmaznak H atommagot. Lehetnek paramágneses (T1) vagy 

superparamágneses ill. ferromágneses (T2) tulajdonságúak.  

5.10.1. Paramágneses anyagok:  

Gadolinium 3+-on kívül egyéb fémionok (Fe3+ és Mn2+), molekuláris oxigén, szabad 

gyökök, a szövetekben lokális mágneses teret indukálnak, ezáltal lerövidítik a relaxatiós időt 

(T1, és T2) Gyakorlatban a T1 relaxatio felgyorsulását hasznosítjuk. A gadolinium ritka 

földfém, i.v. beadás után egyenletesen megoszlik a vérben, a szervekbe jutva az 

extracellularis térbe kerül, kiválasztása a vesén át történik. A kóros szövetekben (gyulladás, 

tumor) halmozódik, erős T1 jelet okozva. Az ép vér-agy gáton nem jut át.  

5.10.2. A superparamágneses és ferromágneses anyagok:  

vas ( SPIO = Superparamagnetic Iron Oxide, és USPIO = Ultrasmall Superparamagnetic 

Iron Oxide) valamint az O17 isotopja a T2 relaxaciós időt erősen csökkentik, úgy hogy 

szövetekben lokálisan a mágneses mezőt inhomogénné teszik (kevésbé hatnak a T1 

relaxatióra) így erős jelcsökkenést okoznak a T2 súlyozással készült képeken. Az ép 

szövetekben intracellularisan (RES = reticuloendothelialis rendszer sejtjei) halmozódnak fel. 

Focalis léplaesiók, diffus léplymphoma, májtumorok és májmetastasisok ábrázolhatók vele.  
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A kontrasztanyagok viszkozitását és ozmolalitását úgy preparálják, hogy tolerálható legyen.  

A kontrasztanyagok biodistribucióját az eloszlás, a clearance és az excretio kinetikája szabja 

meg.  

5. 10. 3. Szervspecificus kontrasztanyagok: 

 kontrasztanyagok szervspecificitása természetes kívánalom. Kutatások folynak szelektívebb 

kontrasztanyagok alkalmazása irányában: A paramágneses kontrasztanyagok szervspecifitása 

a hordozó molekulától függ.  

Gastrointestinalis rendszer:  
Oralis, extracellularis, T2 szelektiv kontrasztanyag : Fe 2+  

Oralis, extracellularis, T1 szelektiv „ : Gd 3+  

Máj:  
Hepatocellularis T1 szelektiv kontrasztanyag : Mn 2+, Gd 3+  

RES specifikus T2 szelektiv „ : Fe 2+  

Pancreas:  
Intracellularis T1 szelektiv kontrasztanyag : Mn 2+  

Extracellularis T2 szelektiv kontrasztanyag : Fe 2+  

 
 

5. ábra: T1 súlyozás: (agy, sag. sík, arachnoidealis cysta) 
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6. ábra: Proton denzitás: (agy, ax sík sclerosis multiplexes gócok)  

 
 

7. ábra: T2 súlyozás: (agy, ax sík, status lacunaris) 

 
 

8. ábra: T1 súlyozás+ Gadolinium VIII. schwannoma  
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9. ábra: Proton denzitás: Metal artefactum 

5. 11. Összefoglalva: 

Az MRI vizsgálat jó szöveti differenciáló képességénél fogva alkalmas az ép és pathológiás 

szövetek elkülönítésére, és ez fokozható kontrasztanyag adásával.  

További, igen sophisticált vizsgálatok is végezhetők vele (MRS, fMRI, DWI, DTI, stb.)  

Az indicatio felállításához szükséges ismerni az MR ábrázolás korlátait és kontraindikációit 

is.  
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6. Digitális képalkotás 

Írta: Gyebnár János Norbert és Korom Csaba 
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

6.1. Bevezetés 

A radiológiai képalkotás során valamely fizikai mennyiség térbeli eloszlását látható képpé 

alakítjuk. Ez a fizikai mennyiség lehet a röntgensugár elnyelődése különböző szövetekben, az 

ultrahanghullám visszaverődése a szövethatárokról, vagy éppen a radioaktív izotópok 

eloszlása a szervezetben. Jelen fejezetben tényszerűen igyekszünk ismertetni a képalkotás 

fizikai tulajdonságait. A bonyolultabb matematikai leírásoktól a fejezet korlátozott terjedelme 

okán eltekintünk.  

6.2. A képrögzítés fizikai háttere 

A hagyományos röntgen és a CT képalkotása során röntgensugarak elnyelődését, a nukleáris 

medicinában a radioaktív bomlás során keletkező gammafotonok térbeli helyzetét határozzuk 

meg. Az ultrahangnál a transzducer által keltett mechanikus hullámok visszaverődését 

mérjük.  

A radiológiai vizsgálat során minden modalitásban az elektromágneses spektrum egy 

meghatározott tartományát alkalmazzuk. Ebben az adott frekvenciasávban a jelforrás 

spektruma nem egyenletes, hanem a spektrumon belül kibocsájtott jelnek egy jellemző 

frekvencián maximuma van. Ilyen jellemző maximumok például a karakterisztikus 

röntgensugárzás spektrumának csúcsai, a radioaktív izotópok bomlásakor keletkező 

gammafotonok energiái, vagy az ultrahangos transzducerekben a piezzo-elektromos 

kristályok gerjesztési frekvenciája.  

6.3. A sugárkép 

A képalkotás során egy úgynevezett sugárkép keletkezik, mely az anyagon áthaladó sugárzás 

kétdimenziós profilja.  

A sugárkép keletkezésének szakaszai:  

1. A jelforrásból az elektromágneses hullámok a vizsgálandó tárgyra jutnak.  

2. A sugárnyaláb minden vonala, az anyag összetételétől és a sugárzás útjában lévő 

úthossztól függően abszorbeálódik, ultrahangos képalkotás során pedig visszaverődik.  

3. Az anyagból kilépő sugárzás intenzitásának kétdimenziós eloszlása, a sugárkép 

tartalmazza az információt.  

4. A sugárképet valamilyen detektorral rögzíteni kell, hogy bármikor megtekinthető 

legyen  

A sugárnyaláb abszorpcióját, vagyis intenzitásának csökkenését a sugárgyengítési törvénnyel 

írhatjuk a beeső sugárzás kezdeti intenzitása, x az elnyelő homogén anyag vastagsága, n 

az elnyelő anyagra jellemző elnyelési együttható. I(x) az anyagból kilépő sugárzás 

intenzitása. A radiológiában természetesen az elnyelő anyag, az emberi test, nem homogén 

szerkezetű, azonban az egyes szövetek vastagsága és elnyelési együtthatói segítségével a 
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törvény alkalmazható inhomogén anyagra is. Itt egyszerűen a sugár útjába kerülő különböző 

anyagokra (bőr, csont, tüdőszövet) egymás után felírhatjuk a sugárgyengítési törvényeket oly 

módon, hogy az első homogén anyagból kilépő sugárzás lesz a második anyag bemenő 

sugárzása, és így tovább. Az utolsó elnyelő anyagból kilépő intenzitást detektáljuk, ennek 

térbeli eloszlása a sugárkép.  

Ultrahangos képalkotás esetén a sugárkép nem az abszorbeált, hanem a reflektált hullámok 

intenzitásának térbeli eloszlása, ilyen módon a modell erre a modalitásra is jó közelítéssel 

alkalmazható.  

6.4. A képalkotás minőségét befolyásoló tényezők 

 A sugárzás karakterisztikája, geometriája (centrális projekció).  

 A detektor tulajdonságai  

o A detektor karakterisztikája: Minden detektortípus különböző energiájú és 

hullámhosszú sugárzás detektálására a legérzékenyebb, így az adott 

rendszerbe mindig a legoptimálisabb detektort kell beépíteni, melynek 

érzékenysége a várható érzékelési tartományban, vagyis a spektrum maximális 

a legmagasabb.  

o A detektor érzékenysége: Minél érzékenyebb egy detektor, annál kisebb 

intenzitású sugárzást képes detektálni.  

o A detektor geometriai felbontása: Azon két legközelebbi pont, melyet a 

detektor még meg tud különböztetni.  

 A képalkotó rendszer átviteli karakterisztikája, azaz a pontválasz függvénye szintén 

befolyásolja a képalkotás minőségét.  

6.5. Képjellemzők: 

A képeknek 3 fő jellemzője van: a kontraszt, a felbontás, és a zaj.  

Kontraszt:  

A radiográfiai kontraszt az egymás melletti intenzitások közti eltérés. Kontraszt = (I1 – 

I0)/I0, ahol I0 az általános sugarak intenzitása, I1 a vizsgált anyagon átjutott sugarak 

intenzitása.  

A kontrasztot mindig a háttérre vonatkoztatjuk. Legkontrasztosabb a kép, ha az I0 a 

minimumon van, és I1 pedig a maximumon. Ez a magas kontraszt kellemes a szemnek, 

viszont az alacsony kontraszt több információt nyújt. Kb. 30%-os eltérés szükséges, hogy a 

különbség látható legyen.  

Felbontás:  

A felbontás a geometriai élesség, vagy pontosság mértéke a radiográfiás képen. Azt fejezi ki, 

hogy adott mm-en hány vonalat tud a képalkotó rendszer megkülönböztetni.  

Zaj:  

A zaj több eltérő frekvenciájú és intenzitású jel zavaró összessége. A képalkotás során zajt 

okozó tényezők:  

 A sugárzás kölcsönhatása a vizsgálni kívánt objektummal: szóródás (Rayleigh és 

Compton szóródás), abszorpció, reflexió.  

 Az elektromos zajok: Ezek, a hálózati feszültségből, és az alkatrészek gyártási 

tökéletlenségeiből adódnak, egy részük konstans zajt eredményez, más részük 

azonban a teljesítménnyel nő.  
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A jel/zaj arány (Signal to Noise Ratio, SNR) meghatározza, hogy a jel teljesítménye milyen 

viszonyban áll a zaj teljesítményével. A jelhez képest nagymértékű zaj, vagyis az alacsony 

jel-zaj arány a képek értékelhetőségét rontja. A technikában általában, így a radiológiai 

képalkotás során is a jel/zaj arány csökkentésére törekszünk. Ennek két lehetősége van, vagy 

a zajt csökkentjük, egyre tökéletesebb berendezések alkalmazásával, vagy a jelintenzitást 

növeljük. Például a hagyományos röntgennél a képalkotáshoz elengedhetetlen a röntgencső 

gyorsítófeszültségének helyes megválasztása. Alacsony feszültség esetén a keletkező kisebb 

intenzitású sugárzás elnyelődik a nagyobb denzitású anyagokban, és a kép is zajos, mivel a 

zajok egyes típusai (háttérzaj, elektromos zaj) függetlenek a jeltől, így alacsony lesz a jel/zaj 

arány. Túl magas gyorsítófeszültség esetén azonban a sugárzás gyakorlatilag egyformán 

kevéssé nyelődik el a különböző szövetekben, így a képen ezen struktúrák differenciálása 

lehetetlenné válik, és természetesen ez sugárvédelmi szempontból sem előnyös.  

6.6. 1D és 2D képalkotás 

A képalkotó rendszer a sugárképet érzékelő detektor, a feldolgozó elektronika és a 

megjelenítő együtteséből áll. Ha a rendszerrel egy elemi pontot képezünk le, akkor a rendszer 

kimenetén detektálható jel a pontválasz függvény. 1D-ban az elemi pontot az úgynevezett 

Dirac delta függvénnyel modellezhetjük. A Dirac delta, vagy másnéven egységimpulzus, 

olyan függvény, amely minden időpillanatban 0 értékű csak egyetlen időpillanatban nem, 

amikor is végtelen nagy értéket vesz fel. A Dirac deltával modellezett elemi pontra a rendszer 

válasza a kimeneten a pontválasz függvény.  

 
 

1. ábra: Dirac delta függvény, pontválasz függvény képe 

Ideális esetben ez a válasz a bemenethez hasonlóan szintén egy Dirac delta függvény lenne a 

kimeneten. Sajnos azonban a valóságban nem beszélhetünk ideális, zajmentes rendszerről. A 

kimeneten megjelenő jel ezért inkább egy haranggörbére hasonlít. A pontválasz függvény a 

2D képalkotásban is értelmezhető, itt a Dirac delta függvényre adott válasz a képen egy 

elmosódott foltként jelenik meg. Kiterjedt, nem pontszerű objektum leképezése során az 

objektumot leíró függvényt elemi pontok halmazaként foghatjuk fel, és a kép az egyes elemi 

pontokra adott pontválasz függvények összegeként áll elő.  

 
 

2. ábra: kiterjedt objektum leképezése, modell 
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Végső soron a kimenet, vagyis a kapott kép az objektum pontjaira adott pontválasz 

függvények összege, melyet a matematikában konvolúciós integrálnak nevezünk. Ez adja 

meg, hogy az objektum képét hogyan kapjuk meg a pontválasz függvény ismeretében. 

Mindebből az következik, hogy a kapott képen egy pont intenzitását nem csak az adott 

objektumpont határozza meg, hanem ezen pont környezetében lévő többi objektumpont képe 

is befolyásolja. Minden képalkotó rendszernek igen fontos megismerni a pontválasz 

függvényét, hogy az ebből adódó pontatlanságok kiküszöbölhetőek legyenek. A technológiai 

fejlesztések, képalkotó technikák tökéletesítése során arra kell törekedni, hogy a pontválasz 

függvény minél jobban közelítsen a pont képéhez, így az objektum képe is magához az 

objektumhoz, így a leképezés minél pontosabb legyen.  

 
 

3. ábra: kiterjedt objektum leképezése pontválasz függvénnyel, valós kép (forrás: wikipedia) 

Minden sugárkép analóg. Ahhoz, hogy a képeket digitális formában jeleníthessük meg, és 

munkánkhoz használhassuk, azok digitalizálására van szükség. A digitalizálás során egy 

folytonos értékűnek tekintett analóg jelet alakítunk diszkrét értékűvé. Ez az értelmezési 

tartomány mintavételi intervallumokra bontásával, és az azokon belül felvett, előre 

meghatározott, véges számú értékekre történő átlagolásával érhető el.  

A digitalizálásnak két formája ismeretes, a direkt digitalizálás, és az indirekt digitalizálás. 

Direkt digitalizálás során a beérkező jeleket, vagyis az információhordozó fizikai 

mennyiséget azonnal elektromos jelekké alakítjuk, és ilyen módon kerülnek tárolásra, 

feldolgozásra. Az indirekt digitalizásnál ezzel ellentétben először létrejön egy analóg kép, 

melyet utólagosan digitalizálunk. Indirekt digitalizálás a gyakorlatban manapság már csak 

hagyományos röntgeneknél használatos, ahol az elkészült röntgenfilmet scannelik be, de ezt a 

metódust is egyre jobban kiszorítja a direkt digitális technika.  

6.7. A digitális kép 

A digitális kép elemi egysége a pixel (Picture Element), vagy képpont. Ezek egy 

kétdimenziós négyzetrács, - más néven a képmátrix -, mentén elhelyezkedő négyzetlapokként 

foghatók fel, és méretüknél fogva általában pontszerűnek látszanak.  
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4. ábra: Ugyanazon kép 128x128 (a) és 512x512 (b) felbontásban, de ugyanakkora méretben 

Minden képpont egy minta az eredeti képből. Minél sűrűbben veszünk mintát, annál több és 

kisebb képpontunk lesz, és annál pontosabb és nagyobb felbontású lesz a digitális kép.  

A pixelek jellemzésére három adatot használunk. Kettő a képpont helyét adja meg a 

négyzetrácson, ez a képpont címzése. Ha a digitális képet egy koordinátarendszerként fogjuk 

fel, akkor a képpont címzése a az x és y koordináta.  

Az adott képpontok, vagyis a minták csak előre meghatározott, diszkrét értékéket vehetnek 

fel. Ezt jelképezi a harmadik adat, ami a képpont információtartalma, színes képek esetén a 

színe, fekete-fehér képnél pedig a fényessége. Egy képpont színe csak egyféle lehet. A 

bitfelbontás vagy színmélység azt mutatja meg, hogy egy képpont maximálisan hány színt 

jeleníthet meg, vagyis a minta hány féle értéket vehet fel.. A nagyobb színmélység több színt, 

az eredeti kép pontosabb színvisszaadását teszi lehetővé, de egyben a képfájl méretét is 

növeli. A színmélységet általában bitekben mérjük. A bit informatikai alapegység, kettes 

számrendszerben egy helyiértéknek felel meg, értéke 0 vagy 1 lehet. (két bit esetén a 

lehetséges kombinációk: 00, 01, 10, 11, vagyis 22 azaz 4 kombináció lehetséges). Az 1 bit 

színmélységű képen két szín látható, a fekete és a fehér. A 8 bites felbontás 256 (28), a 16 

bites felbontás 16384 (216) különböző szín megjelenítését teszi lehetővé. A radiológiai 

diagnosztikában általában szürkeárnyalatos (grayscale) felvételeket használunk, itt a 

színmélység azt jelöli, hogy a pixel hány különböző szürkeárnyalatot tud felvenni.  
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5. ábra: Ugyanaz a kép többféle színfelbontással, a: 4 szín – 2bit, b: 256 szín – 8bit, c: 65536 

szín, 16bit  

Palettán olyan árnyalati skálát értünk, amelynek elemeit egyértelműen hozzárendeljük a 

képpontok - pixelek értékeihez. Ezek a skálák lehetnek grafikai, matematikai, logikai vagy 

egyéb elven rendezett halmazok. Attól függően, hogy a pixelek hány értéket vehetnek fel 

(színmélység), a paletták nagysága változó, általában 10-12 bit adattartalommal 

rendelkeznek. Legelterjedtebb a szürkeskála (fehértől-feketéig, pl.: Hounsfield-skála - 4000 

árnyalatot különböztet meg a -1000-3000).  

A három dimenziós képalkotás elemi egysége a voxel (Volume Element), mely gyakorlatilag 

egy olyan téglatest, melynek oldalai pixelek. A voxel egy elemi térfogatban mérhető 

intenzitást, vagy színt jelképez. Természetesen a voxel is megcímezhető, de szemben a 

pixellel, itt a pontos címzéshez három koordinátára (x, y, z) van szükség, és hozzávéve az 

intenzitás értéket, a voxel pontos jellemzéséhez négy adat szükséges.  

A fenti számadatok (a koordináták és a színmélység) pontosan jellemzik az adott felvételt. Az 

elkészült felvételek a számítógép monitorján jeleníthetők meg, és megfelelő szoftverrel 

elvégezhetjük a leletezést, és utólagosan képmanipulációs eljárásokat is alkalmazhatunk.  

6.8. A digitális képalkotás előnyei 

A digitális felvételek azonnal megtekinthetők, nincs szükség előhívásra. Az érzékelők a 

hagyományos filmnél nagyságrendekkel nagyobb expozíciós tartományban dolgoznak, ez 

lehetőséget nyújt az expozíció utólagos korrekciójára, alul-, vagy túlexponált felvételek 

esetén azokat nem kell megismételni, így a páciens sugárterhelése is csökken.  

A felvételek megtekintésekor a számítógépen a leletező szoftver segítségével könnyűszerrel 

használhatók a különböző utófeldolgozási lehetőségek, a nagyítás, mérés, az ablakolás, a 3D 

rekonstrukció, stb. Az elkészült felvételeket digitálisan tárolhatjuk, amelyek egyszerre több 

munkaállomásról is megtekinthetők, az interneten vagy a kórházi hálózaton akár más 

osztályokra is elektronikusan átküldhetők, így könnyebbé válik a konzultáció. 

Minőségromlás nélkül végtelen számú másolat készíthető.  

A képkészítés és a tárolás jelentősen kisebb költségigényű, valamint az archivált felvételek 

könnyen visszakereshetőek, bármikor azonnal rendelkezésre állnak.  
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Az előhívó vegyszerek és a filmek erősen környezetszennyezők, a digitális radiológiai 

laboratóriumban ezek mellőzhetők.  

6.9. A digitális képalkotás hátrányai 

A digitális radiológiában használt képalkotó berendezések, munkaállomások, leletező 

monitorok, szerverek, a hálózat kiépítése igen drágák, így egy új laboratórium felszerelése 

nagy beruházás igényű, mely csak hosszabb távon válik nyereségessé.  

Az analóg technikától eltérő hibaforrásokkal kell számolni. Ilyenek az informatikából 

származó hibalehetőségek, pl. vírusvédelem, áramkimaradás, hálózati túlterhelés.  

A képmanipulációs eljárások nagy szaktudást igényelnek, mert a rosszul manipulált képek 

akár pathológiás állapotokat is utánozhatnak.  

6.10. Képmanipulációs eljárások (post-processing) 

A digitális radiológiai vizsgálatok elkészülte után lehetőség van bizonyos paraméterek 

utólagos megváltoztatására. A kiértékelés fontos eszközei között találkozunk a hagyományos 

képszerkesztési lehetőségekkel:  

invertálás: a kép színskálájának megfordítása.  

nagyítás: a kép pixelméretének növelése a nagyobb kontraszt elérése érdekében.  

vágás: a nagyméretű kép bizonyos elemeinek (képernyőről lelógó képrészletek) eltávolítása.  

mozgatás: nagy képméretnél a kép bizonyos részeinek középpontba helyezésére szükség van.  

forgatás: a könnyebb felismerhetőség érdekében a képinformáció reorientálása.  

jegyzetek: alakzatok, méretek, szöveg rajzolhatók a képre a könnyebb érthetőség érdekében.  

A legalapvetőbb és legfontosabb a kontraszt és a fényerő megváltoztatásának lehetősége. A 

radiográfiai kontraszt az egymás mellett ábrázolódó képpontok fényintenzitásai közti eltérés, 

és minél nagyobb ez az eltérés, annál élesebben különülnek el a képen a vizsgálandó 

struktúrák. Utólag a kép fényerejét is megváltoztathatjuk, így a kép túl világos vagy túl sötét 

részei is könnyebben láthatóvá, vizsgálhatóvá tehetők.  

Mivel az emberi szem nem képes többezer árnyalatot megkülönböztetni, csak ~64 egymástól 

eltérő szürke színt, ezért a nagyobb kontraszt elérése érdekében a színmélység egy 

tartományát kihangsúlyozhatjuk. Ezt nevezzük ablakolásnak: a kiválasztott szakaszt újra 

felosztjuk az általunk alkalmazott palettával a kezdőponttól a végpontig. A szakasz hossza az 

ablak szélessége, az átlagos értéke pedig a centruma. Az ablakolás a fényerő és a kontraszt 

együttes megváltoztatásával változtatható. Ha a két paramétert megfelelően változtatjuk, a 

képen a különböző sugárelnyelésű szervek, szövetek kiemelhetők a pontosabb megítéléshez. 

Például alacsony fényerő és kontraszt esetén CT vizsgálatnál a csontszerkezet válik jól 

láthatóvá, míg a többi szerv egészen halvány megjelenésű. Magas kontraszt és magas fényerő 

esetén a tüdőszövet válik jól vizsgálhatóvá, a többi szerv világos és halvány.  
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6. ábra: Ugyanazon CT felvétel lágyrészablakkal (a) és tüdőablakkal (b) ábrázolva 

Olyan vizsgálatok képi megjelenítése, melyeknél háromdimenziós adathalmaz keletkezik, 

lehetővé teszik az utólagos reorientálást. Ezáltal tetszőleges síkban is lehet értelmezni a 

kapott adatokat - Multiplanáris, Curved Plane reconstrukció. A voxelméret határozza meg 

ennek a síknak a felbontását. Ezért fontos olyan téglalap alakú voxel alkalmazása, melynek 

minden oldala közel azonos méretű - Isovoxel (CT-szeletek lateralis és axialis felbontása 

lehetőleg legyen azonos).  

Egy másik megjelenítési lehetőség a projektív megjelenítés, melynél a teljes adathalmazt egy 

síkra vetítjük. Ebben az esetben többféle szűrést végezhetünk:  

MIP (Maximal Intenzity Projection): Az adott normális irányában csak a legnagyobb értékű 

voxelt jelenítjük meg.  

Average: Az adott normális irányában lévő voxelek átlagát jelenítjük meg.  

MinIP (Minimal Intenzity Projection): Az adott normális irányában csak a legkisebb értékű 

voxelt jelenítjük meg.  

VIP (Volume Intenzity Projection): Az adott normális irányában, megadott mélységig 

vizsgálva a voxeleket, csak a legnagyobb értékűt jelenítjük meg.  

A síkok elforgatásával dinamikusan tudjuk megjeleníteni az adatokat (virtuális térhatás), 

valamint a sík vastagságának növelésével lehetőségünk van térhatású recontstrukcióra a 

volume rendering segítségével. A surface rendering alkalmazásával a voxelek értékeit 

figyelembe véve nemcsak szűrőket alkalmazunk, hanem csoportosítást is. Az azonos értékű 

voxeleket vagy egy meghatározott határfelületet egy csoportba foglalva, felületnek tekintve 

lehet megjeleníteni - renderelni. A CT és MR rétegfelvételeiből könnyedén készíthetünk 

tetszőleges síkú (multiplanáris, MPR) valamint térbeli (3D) rekonstrukciókat is. Ezek a 

rekonstrukciók lehetővé teszik az elváltozások pontosabb megítélését. Ez esetben a felület 

saját színintenzitása, átlátszósága, valamint a ráeső fény paramétereinek megfelelő 

beállításával kiemelhetőek akár egyes szervek a testen belül, valamint magában foglalja a 

virtuális endoszkópia lehetőségét is.  
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7. ábra: 3D koponyarekonstrukció - külön megnyitható animált változat is 

 

 
 

8. ábra: Virtuális colonoscopia - külön megnyitható animált változat is 

Többféle kép információtartalmának értelmezésére lehetőségünk van a pixelek egymásba 

olvasztására - fúziójára. Ilyenkor egyszerre tudjuk vizsgálni pl. a SPECT/CT vagy a PET/CT 

azonos szeletét.  
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9. ábra: Fúziós képalkotás – SPECT/CT 

6.11. Digitális képtovábbítás, kórházi hálózatok. 

Digitális képtovábbítás és képtárolás célja, hogy a bármely hálózatra kapcsolt grafikus 

munkaállomáson elérhetőek, és az archívumból bármikor visszakereshetőek legyenek a 

digitális képalkotó modalitások képei és a képhez tartozó szöveges információk is.  

A digitális képek tárolásához és továbbításához szükséges egy egységes formátum, hogy a 

különböző berendezésekkel készült felvételek bárhol, bármilyen más berendezésen ugyanúgy 

jelenjenek meg, és egymással összehasonlíthatóak legyenek. Ezért a radiológiai szakmai 

társaságok és az orvosi berendezéseket gyártó cégek közösen alakították ki a DICOM (Digital 

Image COmmunication in Medicine) szabványt, mely az összes modalitás felvételeit 

egységesen kezeli. Jelenleg a világon minden digitális radiológiai laborban ezt a formátumot 

használják. A digitális képek tárolásához és használatához szükséges technikai feltételeket a 

PACS (Picture Archives and Communication System) rendszerek valósítják meg.  

A kórházakban alkalmazott informatikai rendszer (HIS) egységes rendszerben kezeli a 

betegadatokat, és a klinikai tevékenység adminisztrációs, gazdasági és pénzügyi vetületeit is, 

ezáltal ellátja valamennyi kórházi munkafolyamat információs feladatait.  

A radiológiai szolgáltatásokat és kapacitásokat tervező, szervező, irányító és ellenőrző 

információs rendszer RIS (Radiological Information System). A radiológiai betegadatokat 

(pl. lelet, vizsgálati paraméterek, kontrasztanyag típusa) a vizsgálatok PACS-on tárolt és 

használt képeihez rendeli, vagyis a beteg összes radiológiához kapcsolódó adata egy helyen, a 

RIS-en tárolódik. A könnyebb kezelhetőség érdekében ennek az adatbázisnak el kell érnie a 

HIS-ben tárolt adatokat, hogy minél kevesebb adatot keljen a vizsgálatok során újra megadni, 

valamint a leletet a beteg adataihoz társítani lehessen. A modern kórházakban ez a két 

rendszer gyakorlatilag egybe fonódott (HIS/RIS). A HIS segítségével a RIS-en tárolt 

betegadatokat a páciensek más adataihoz társíthatjuk (pl. kórlap, laboratóriumi leletek, 

szakorvosi vizsgálatok).  
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Ezen három informatikai rendszer (PACS-RIS-HIS) összekapcsolásához mindenképpen 

szükséges egy megfelelő kapacitású hálózati kapcsolat kiépítése, és a különböző adatbázisok 

között az azonos és szükséges adatok egységes kommunikációja.  

Adatvédelmi szempontból fontos ezen adatok védelme (magánhálózat, titkosítás), viszont 

fontos az adatok elérhetősége is (távoli elérés, internet). Ennek érdekében több törekvés is 

elterjedt (az internettől elszigetelt belső hálózat, VPN, HL7 protokoll).  

6.12. Összefoglalás 

A korszerű radiológiában a digitális képalkotás egyre jobban kiszorítja a hagyományos 

eljárásokat. A digitális képek kezelhetősége, jobb képminősége, valamint az utólagos 

feldolgozási lehetőségek széles tárháza segíti a radiológust mindennapi munkájában. A 

betegadatok mellett a radiológiai képanyag kórházi hálózatok általi könnyebb elérhetősége, 

az online konzílium lehetősége a klinikusok munkáját is nagyban segíti, amely végső soron 

hozzájárul a hatékonyabb gyógyító munkához.  
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7. A kontrasztanyagok 

Írta: Kovács Balázs Krisztián 
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

7.1 A fejezet célja  

A fejezet célja, hogy a kontrasztanyagokat összefoglalóan ismertessük a radiológus 

rezidenseknek és szakorvos jelölteknek. Tisztában legyenek a kontrasztanyagok típusaival, 

csoportosításával, indikációikkal és kontraindikációikkal, valamint mellékhatásaival, a 

mellékhatások és szövődmények elhárításával.  

I. Mik a kontrasztanyagok?  

A kontrasztanyagok az egyes képalkotó eljárások során használt, jogi értelemben 

gyógyszernek minősülő készítmények, melyek a detektálandó jeleket módosítják, a 

diagnosztikai hatékonyságot javítják.  

II. Miért alkalmazunk kontrasztanyagokat?  

Olyan anyagokat használhatunk, amelyek röntgensugárzás esetén több vagy éppen kevesebb 

sugarat nyelnek el, a kontrasztanyagos UH-technikák során a szöveti eredetűhöz képest 

teljesen eltérő spektrumú UH-hullámokat vernek vissza harmonikus szignált eredményezve, 

az MR képalkotás során pedig a relaxációs folyamatok gyorsaságát, következéséppen idejét 

változtatják meg. Ennek következtében a kontrasztanyagok használatával a keletkező kép – 

ahogyan neve is mutatja – kontrasztosabb lesz; jobban láthatóvá vagy egyáltalán láthatóvá 

tehetők szervek, szöveti struktúrák, elváltozások. A kontrasztanyag halmozás megléte és 

mértéke mellett a különböző szöveti struktúrákra vonatkozóan további információt kapunk a 

kontrasztanyagok halmozási dinamikája (halmozási fázisok, telődés, kimosódás sebessége) 

révén.  

 Röntgen, CT  

Mindkét modalitás a röntgensugarat használja energiaként; a vizsgálandó testen áthaladva a 

röntgensugár az ismert sugárgyengítési törvény alapján gyengül, vagyis a szervek/szövetek 

alkotó elemeinek rendszámától, sűrűségüktől és a röntgensugár spektrumától függően.  

 
I a testből kilépő sugárzás intenzitása  

I0 a testbe belépő sugárzás intenzitása  

e a természetes logaritmus alapja  

µ a sugárgyengítési együttható  

d a test vastagsága  

A kontrasztanyagokkal lényegében az egyenlet alapján befolyásoljuk, hogy a detektort/filmet 

több vagy kevesebb röntgensugár érje el. Amelyik csökkenti az abszorpciót, azt negatív 

kontrasztanyagnak, amelyik fokozza az abszorpciót, azt pozitív kontrasztanyagnak hívjuk. 

Előbbire példa a levegő, a szén-dioxid, CT-technikák során a víz és a metil-cellulóz, utóbbiak 
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pedig BaSO4 szuszpenziók, illetve jódtartalmú (ionos, nem ionos) kontrasztanyagok 

lehetnek.  

 Ultrahang  

Az ultrahangban használatos kontrasztanyagok egyelőre nem terjedtek el széles körben. A 

jelenleg forgalomban levő második generációs UH-kontrasztanyag foszfolipid burokkal 

körülvett kén-hexafluorid gáz tartalmú, 3-5µm nagyságú, stabilizált mikrobuborékokat 

tartalmazó folyadék. Intravascularisan elhelyezkedve a mikrobuborékok aszimmetrikus 

oszcillációjuk révén a szöveti eredetűhöz képest nagyobb intenzitású, aszimmetrikus 

mintázatú (akusztikus nyomás – idő görbe) visszavert UH-hullámokat hoznak létre, melyek a 

kontraszt harmonikus képalkotás fázisinverziós technikája révén harmonikus jelet 

eredményeznek. Ezért a kontrasztanyagos UH-felvételeken a mikrobuborékok speciális 

fizikai tulajdonságán alapuló digitális jelek hozzák létre a képi megjelenést. Használata csak 

olyan gépekkel történhet, melyben speciális szoftver van. Az újabb készülékekben ez 

általában már rendelkezésre áll.  

Nagyságuk alapján a modernebb UKA-ok átjutnak a tüdő kapillárisain is, így intravénásan 

adva kontinuus üzemmódban az ép szövetek és a kóros elváltozások mikrovaszkulatúrájának 

halmozási dinamikája real-time kiválóan vizsgálható (pl. fokális májléziók). Azonban 

használhatók kontrasztanyagos szív UH-vizsgálatra, nagyerek vizsgálatára, továbbá a 

húgyhólyag feltöltésével reflux, a méhűr és a petevezetők feltöltésével a petevezetők 

átjárhatóságának vizsgálatára is.  

Újabb kutatások szövetspecifikus kontrasztanyagok kidolgozását tűzték ki célul, melyek az 

adott szövetben „szétpukkasztva” akár gyógyszerek (pl. citosztatikumok) célba juttatását is 

lehetővé teszik (targeted microbubbles).  

  
 

1. Májban látható képlet natív UH-vizsgálat esetén és iv. kontrasztanyag adása után (FNH) 

 MRI  

Az MR képalkotás során alkalmazott kontrasztanyagok a T1 vagy a T2 relaxációs időt 

rövidítik le, melynek alapmechanimusa a gerjesztett protonok r1 és r2 relaxációs 

folyamatának gyorsítása. A relaxáció gyorsító hatást relaxivitásnak nevezzük. A T1 súlyozott 

képalkotás során az r1 relaxáció (longitudinális relaxáció) gyorsulása szignálintenzitás 

növekedést eredményez, míg a T2 súlyozott képalkotás során az r2 relaxáció (transzverzális 

relaxáció) gyorsulása szignálintenzitás csökkenéshez vezet. A kontrasztanyagos MRI 

felvételeken a kontrasztanyag maga nem látható (szemben a rtg. kontrasztanyagokkal), csak a 

kontrasztanyagot halmozó szövetek megváltozott szignálintenzitású megjelenése.  
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A paramágneses kontrasztanyagok főként T1 rövidítő (pozitív), a szuperparamágneses 

kontrasztanyagok főként T2 rövidítő (negatív) MRI kontrasztanyagok.  

 
2. ábra  

 

Az MRI kontrasztanyagok által eredményezett jelintenzitás változásokat T1 és T2 súlyozott 

szignálintenzitás görbéken ábrázolhatjuk, ahol a TR és TE idők függvényében egy adott 

szöveti struktúra szignálintenzitását mutatja a görbe natív és kontrasztanyagos vizsgálatok 

esetében.  

Az MRI kontrasztanyagok lényegi része a legtöbb esetben egy paramagnetikus fém ion. 

Ezeket különboző farmakokinetikai tulajdonságú molekulákba „csomagolják”, ez alapján 

megkülönböztetünk fém-komplexeket, polimer-komplex konjugátumokat és 

superparamagnetikus vas-oxid partikulumokat.  

A fém-komplex paramágneses kontrasztanyagok a leginkább használatosak, egy poli-amino-

karbonsavból és a hozzá kapcsolódó gadolíniumból állnak, ahol a Gd-ion kelátkötésben van. 

Ezen készítmények döntő többségükben nem szövet specifikus kontrasztanyagok, melyek a 

kapillárisok területén az érpályából kilépve az extracelluláris térbe kerülnek. Néhány 

készítmény extracelluláris és májsejt specifikus, kombinált kontrasztanyag. Továbbá a 

paramágneses kontrasztanyagok csoportjába tartoznak a májsejt specifikus mangán 

tartalmúak is.  

A polimer-komplex konjugátumok az intravasalis térben maradnak sokáig, ezért perfúziós és 

angiográfiás vizsgálatokra fejlesztették ki őket.  

A szuperparamagnetikus vas-oxid partikulumok egy vas-oxid magból és az azt körülvevő 

polimerből állnak. A partikulumok az ép májszövetben és a RES sejtjei által a 

nyirokszövetekben fagocitálódnak T2 súlyozott képalkotás során szignálintenzitás csökkenést 

eredményezve. A patológiás szövetben nem halmozódnak.  

A kontrasztanyagos vizsgálatok során – legyen az bármely modalitás – készíthetünk a 

kontrasztanyag adása után egy adott pillanatban képet, így információt nyerhetünk a 

vizsgálandó szerv/terület morfológiájáról. Azonban nem csak egy adott pillanatban 

készíthetünk felvételeket, hanem kontinuus üzemmódban is (röntgen átvilágítás), ezzel már a 

morfológia mellett a funkcionalitásról is nyilatkozhatunk (pl. nyelés röntgenvizsgálat).  

Szelet-képalkotók (CT, MRI) esetén pedig a kontrasztanyag adásától kezdve több 
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időpillanatban készítve képeket a szervek/képletek ún. kontraszthalmozási dinamikájáról, 

vagy akár perfúziós dinamikájáról szerzünk információt, amivel differenciáldiagnózisra 

nyílhat lehetőség.  

 
 

3. ábra: Natív, majd iv. kontrasztanyag adását követő többfázisú CT-felvételek. Máj S8-ban 

típusos halmozási dinamikát mutató haemangioma. 

7.2 A kontrasztanyagok csoportosítása 

1. Röntgen-kontrasztanyagok  
a) Pozitív kontrasztanyagok  

Pozitív kontrasztanyagoknak hívjuk azokat, amelyek a környezetükhöz képest több 

röntgensugarat abszorbeálnak. A ma használatos kontrasztanyagok többsége pozitív, további 

csoportosításuk általában fizikai jellemzőik alapján történik.  

-Jód tartalmú, vízoldékony röntgen kontrasztanyagok  

 Nefrotrop, vízoldékony, ionos jódos kontrasztanyagok  

Döntő többségében magas ozmolaritású (1000 mOsm/kg feletti) kontrasztanyagok, a vesén 

keresztül választódnak ki, mellékhatás gyakoriságuk és vesekárisító hatásuk miatt elavultak. 

Emiatt ma már intravénásan nem alkalmazzuk, per os azonban máig használatosak ún. 

passage-vizsgálathoz (gyomor-bélhuzam vizsgálata). Mivel hiperozmolárisak, hashajtó 

hatásuk van (adhesios ileus esetén akár terápiás eredmény is várható). Ilyen típusú 

kontrasztanyagot adunk higított változatban frakcionáltan bizonyos hasi CT-vizsgálatoknál 

per os, hogy a bélkacsokat elkülöníthessük más struktúráktól (pl. abscessustól).  

 Nefrotrop, vízoldékony, nem ionos jódos kontrasztanyagok  

Alacsony ozmolaritású (290-800 mOsm/kg) és izo-ozmoláris (290 mOsm/kg) röntgen 

kontrasztanyagok, szintén a vesén keresztül választódnak ki. Ilyen kontrasztanyagok 
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használatosak ma leginkább intravénás és intraarteiális alkalmazásra, mert sokkal 

biztonságosabbak. Mellékhatás profiljuk kedvezőbb, vesekárosító hatásuk kisebb 

gyakoriságú, amely nem az ozmolaritásukkal függ már össze, hanem inkább az egyes 

molekulák nefrotoxicitásának mértékével.  

 Hepatotrop, vízoldékony jódos kontrasztanyagok  

Intravénásan adott, a májon keresztül az epével kiválasztódó kontrasztanyagok, melyeket az 

epeutak ábrázolására használnak. Magyarországon nem törzskönyvezett.  

-Jódtartalmú, lipofil kontrasztanyagok  

Zsírban oldódó kontrasztanyag. Ma legújabban tumoros elváltozások kemoembolizációjára 

használatos.  

-Nem jódtartalmú röntgen kontrasztanyagok  

Legfontosabb a bárium-szulfát. Nehézfémsó, amit szuszpenzió formájában per os vagy 

rectalisan alkalmazhatunk. Mivel nem felszívódó kontrasztanyag, ezért a lumenes szervekből 

kikerülve steril gyulladást okoz (mediastinitis, peritonitis), ami gyorsan életveszélyes 

állapothoz vezet. Aspiráció esetén a fentiekhez hasonlóan pneumonitist eredményez, ezért 

adása kontraindikált perforáció és ileus gyanújában, továbbá olyan állapotokban, amikor a 

beteg könnyen aspirál.  

b) Negatív kontrasztanyagok  

Negatív kontrasztanyagoknak hívjuk azokat, amelyek a környezetükhöz képest kevesebb 

röntgensugarat abszorbeálnak.  

Ilyen például a levegő vagy a szén-dioxid. Előbbire legegyszerűbb példa az irrigoscopia, 

melyben a vastagbél hagyományos röntgen vizsgálata során második lépésben levegőt 

juttatunk be a belső felszín ábrázolásához.  

2. MRI-kontrasztanyagok  

Az MRI-kontrasztanyagok a protonok relaxációs időit változtatják meg, a ma használatosak a 

relaxációs folyamatot gyorsítva csökkentik.  

Fizikai jellemzők alapján az intravénásan alkalmazható kontrasztanyagok két nagyobb 

csoportba sorolhatók.  

a) Paramagnetikus MRI-kontrasztanyagok  

A T1 relaxiációs időt csökkenti, így T1 súlyozott képalkotás során szignálintenzitás 

növekedést eredményeznek – pozitív MRI kontrasztanyagok.. Az általánosan használt 

kontrasztanyag egy ritkaföldfémet, a Gadolíniumot tartalmazza. Mivel ez igen mérgező, csak 

stabil, ún. kelát formában alkalmazható.  

A Gadolínium tartalmú kontrasztanyagok mellett vannak ún. szerv/szövetspecifikus 

kontrasztanyagok, melyek más fémet tartalmaznak.  



Orvosi képi diagnosztika posztgraduális 

94 

 

-Gadolínium tartalmú MRI-kontrasztanyagok  

o Gadolínium tartalmú extracellulláris, nem specifikus MRI-kontrasztanyagok 

(egy kivétellel extravascularisak)  

o Gadolínium tartalmú kombinált, extracelluláris és májspecifikus MRI-

kontrasztanyagok  

Mangán tartalmú májspecifikus MRI-kontrasztanyagok  

b) Szuperparamagnetikus MRI-kontrasztanyagok  

A szuperparamagnetikus kontrasztanyagok a protonok T2 relaxiációs idejét csökkentik, így 

T2 súlyozott képalkotás során szignálintenzitás csökkenést eredményeznek – negatív MRI-

kontrasztanyagok. Ebbe a csoportba a vasoxid tartalmú szuperparamágneses iron-oxid (SPIO) 

és ultrasmall szuperparamágneses iron-oxid (USPIO) kontrasztanyagok tartoznak. A nyirok 

rendszer vizsgálatára is alkalmasak, sajnos jelenleg hazánkban nem állnak rendelkezésre.  

MRI-vizsgálat során is azonban szükség lehet a bélkacsok elkülönítésére, mely a CT-

vizsgálathoz hasonlóan per os kontrasztanyag itatásával történhet. MRI esetében ez vagy vas, 

vagy mangán tartalmú ital, pl. zöldtea vagy feketeáfonya-lé lehet.  

3. Ultrahang kontrasztanyagok (UKA)  

a) I.generációs UKA-ok  

Ezek még sérülékeny buborékok, rövidebb (30-60sec.) élettartammal. Magyarországon már 

nincsenek foralomban.  

b) II.generációs UKA-ok (gáz alapúak)  

Ezek a készítmények már stabil mikrobuborékok, hosszabb élettartammal. Lehetővé tették a 

kontrasztanyagos UH-technikák továbbfejlődését – kontraszt harmonikus képalkotás. 

Jelenleg hazánkban a SonoVue az elérhető UKA, amely a legmodernebb készítmények 

egyike világviszonylatban is. Kontrasztanyagos szív UH-vizsgálatra, a nagyerek és az egyes 

szövetek mikrovaszkulatúrájának (kiserek) kontrasztanyagos UH-vizsálatára indikált.  

Az ultrahang kontrasztanyagok használata még kevésbé terjedt el. Ezeket az ún. 

mikrobuborékokat intravénásan alkalmazva arra alkalmas szoftverrel rendelkező ultrahang 

géppel jól – real-time – vizsgálható pl. a májgócok kontraszthalmozási dinamikája  

7. 3 A kontrasztanyagok mellékhatásai, szövődmények elhárítása 

A kontrasztanyagok – ahogyan a fenti definícióban is szerepel – gyógyszernek minősülnek. 

Ugyanúgy van mellékhatásuk és lehetnek szövődményeik, mint bármely más gyógyszernek.  

Használatuk így szigorúan szabályozott, az egyes vizsgálatokhoz használatos 

kontrasztanyagoknak mind a kontraindikációit, mind a biztonságos alkalmazásukra 

vonatkozó előírásokat nem csak a radiológusoknak, hanem a vizsgálatot indikáló klinikusnak 

is ismernie kell.  
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1. Per os kontrasztanyagok  

A per os kontrasztanyagok csoportosításánál a felszívódó, vagy nem-felszívódó jelzőt arra 

használjuk, hogy kilépés (mediastinum, peritoneum) vagy aspiráció esetén felszívódik-e vagy 

sem.  

-Nem felszívódó: bárium-szulfát  

Adása kontraindikált perforáció, ileus esetén vagy annak gyanújakor, illetve per os adásánál 

ha a beteg olyan állapotban van, hogy aspirálhat.  

-Felszívódó: jódos, ionos kontrasztanyagok  

Mivel hiperozmolárisak, hashajtó hatásukra tekintettel kell lenni a súlyosan dehidrált, illetve 

elektrolit-háztartás zavarban szenvedő betegeknél.  

2. Intravénás kontrasztanyagok  

-Jódos röntgen-kontrasztanyagok  

Szövődménynek tekintjük beadáskor a kontrasztanyag extravasatióját, mely kis mennyiség 

esetén enyhe panaszokat, nagyobb mennyiség esetén viszont akár nekrózist, kompartent-

szindrómát okozhat, és sebészi beavatkozást tesz szükségessé. Ez természetesen elkerülhető, 

ha a kontrasztanyag adásának indítása szem ellenőrzése mellett történik, ugyanakkor a ma 

használatos injektorok hirtelen nyomásemelkedés esetén automatikusan leállítják a beadást.  

A beadás után, szisztémásan jelentkező mellékhatásokat, szövődményeket jelentkezésük 

ideje, illetve súlyosságuk alapján csoportosíthatjuk. Jelentkezhetnek azonnal (hányinger, 

hányás, urticaria, viszketés, bőrpír, gégeödéma, bronchospasmus, nagyon ritkán akár 

anaphylaxiás reakció), jelentkezhetnek a kontrasztanyag beadását követően egy órán túl 

(kontrasztanyag indukált nephropathia (CIN), thyreotoxikus krízis, illetve a késői 

bőrreakció). Elhárításuk a sürgősségi helyzetekre vonatkozó előírások, protokollok alapján 

történik, mely összefoglalóan a fejezet végén található.  

Kiemelendő tehát, hogy minden kontrasztanyagra létezhet túlérzékenységi reakció (fent 

említett hányás, hasmenés, urticaria, viszketés, bőrpír, gégeödéma, bronchospasmus, súlyos 

esetben anaphylaxiás reakció, shock). Ebben az esetben fel kell jegyezni (jegyzőkönyvezni 

kell és a leletben is jelezni), melyik kontrasztanyagra volt túlérzékeny a beteg. Legközelebbi 

vizsgálat során más típusú kontrasztanyag adása – fokozott elővigyázatosság mellett – 

megkísérelhető.  

Az intravascularisan alkalmazható jódos röntgen-kontrasztanyagok többsége a vesén 

keresztül választódik ki, így a vesét terhelik. Amennyiben a vesefunkció romlása elér egy 

bizonyos mértéket, akkor kontrasztanyag indukált nephropathiáról (CIN) beszélünk (se. 

kreatinin szint emelkedése ≥ 44μmol/l vagy ≥ 25%, illetve ha a GFR érték csökkenése ≥ 

25%), általában 48-72 órával később alakul ki. Fokozott a CIN rizikója súlyos 

szívelégtelenség, mérsékelt és súlyos veseelégtelenség, köszvény, 70 év feletti életkor, 

dehidrált állapot és nephrotoxicus gyógyszerek (NSAID) szedése esetén. Intravénás rtg. 

kontrasztanyag adása előtt ezért elektív vizsgálatok esetén a nemzetközi ajánlások szerint 1 

héten belül ellenőrizni kell a vesefunkciót CIN rizikó faktorai esetén, ismert veseelégtelenség 
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(60ml/min1,73m² > GFR esetén); nephropathia kockázata esetén (hypertonia, diabetes 

mellitus, köszvény, proteinuria, veseműtét utáni állapot, nephrotoxicus gyógyszerek szedése 

esetén); metformin szedése esetén; röntgen kontrasztanyag intraarterialis alkalmazása esetén 

(Se Kreatinin, GFR, normális érték 60 felett).  

Csökkent vesefunkció (30<GFR<60) és CIN rizikó faktorai esetén izoozmoláris vagy 

alacsony ozmolaritású (kiv. iohexol) non-ionos jódos röntgen-kontrasztanyagot adunk 

legalacsonyabb hatékony dózisban, ennél is kevesebb érték esetén (ha a beteg nem krónikus 

veseelégtelen, mert akkor már nincs mit „tönkretenni”) pedig lehetőség szerint nem adunk 

kontrasztanyagot, illetve a konkrét klinikai kérdés megválaszolásához más képalkotó 

vizsgálat elvégzése mérlegelendő. Továbbá a vesét egyébként is károsító gyógyszerek adását 

fel kell függeszteni (NSAID-ok, egyes antibiotikumok, stb.) – normális vesefunkciós érték 

esetén elég aznap, csökkent vesefunkciós érték esetén legalább egy nappal a vizsgálat előtt. A 

gyógyszer 48 órával a vizsgálatot követően adható ismét jó vesefunkciós értékek esetén. 

Közben természetesen elengedhetetlen a megfelelő hidráltsági állapot.  

Egyidejű metformin szedéskor a tejsav acidózis elkerülése érdekében 60ml/min1,73m² > 

GFR esetén a kontrasztanyag beadása előtt 48 órával a metformin tartalmú gyógyszerek 

elhagyása szükséges (kóros tejsav anyagcserével járó kóros állapotok esetén is), majd a 

kontrasztanyag beadása után 48 órával később a kontrollált kreatinin és GFR eredmények 

változatlansága esetén a metformin kezelés folytatható.  

Jódtartalmú kontrasztanyagok kontraindikációja továbbá a kezeletlen hyperthyreosis; ebben 

az esetben 3-5 nap alatt thyreotoxicus krízis alakulhat ki a betegnél. Megfelelően kezelt 

hyperthyreosisos betegnél a jódos kontrasztanyag adható.  

További ellenjavallatot jelent a terhesség. Amennyiben sürgősségi indikáció alapján mégsem 

tekinthetünk el jódos kontrasztanyag használatától várandósnál, a később megszülető 

újszülött pajzsmirigyfunkcióját az első héten ellenőrizni kell.  

3. Iv. MRI-kontrasztanyagok  

Jóval ritkábban, de itt is számolni kell szövődményekkel. Ezek egy része a röntgen 

kontrasztanyagok esetén is előforduló allergiás reakciók (urticaria, viszketés, bőrpír, 

súlyosabb túlérzékenységi reakciók).  

Létezik azonban egy ritka, de súlyos (5%-ban halálos) késői szövődmény: a nefrogén 

szisztémás fibrózis (NSF). Ezt gadolínium tartalmú kontrasztanyagok adása után észlelték, 

általában 3 hónapon belül, de lehetséges évekkel később is. A pathomechanizmus még nem 

ismert pontosan, a kelátkötésből kiszabaduló Gd-ionokkal szembeni kóros immunreakció az 

alapja. Az NSF multiszisztémás fibrózissal - a bőr, a kötőszövetek és a belső szervek 

fibrózisával járó kórkép, melyhez veseelégtelenség társul Fokozott kockázatot jelent a nagy 

dózis, illetve a 7 napon belül ismételten adott Gd-KA és a csökkent vesefunkció - CKD 4, 5 

súlyos krónikus veseelégtelenség (GFR<30ml/min/1,73m²), a dyalisis, akut veseelégtelenség 

(FDA), májtranszplantáció előtti/utáni állapot, újszülött kor, 1évnél kisebb csecsemőkor 

(éretlen vesefunkció következtében). Ezért ezekben a nagy rizikójú esetekben és terhesség 

esetén a magas kockázatú Gd-kontrasztanyagok adása ellenjavalt, míg a közepes és alacsony 

kockázatú Gd-kontrasztanyagok adása különös óvatosságot igényel. Magas kockázatú Gd-

kontrasztanyagok esetén megelőző GFR vizsgálat kötelező, közepes és alacsony kockázatú 

Gd-kontrasztanyagok esetén ajánlott.  

Az egyes szövődmények ellátását adott esetben már a radiológusnak kell elkezdeni, ezért 

ezeket a protokollokat ismerni kell.  
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Akut, nem szervspecifikus szövődmények ellátása:  

-Hányinger, hányás  

Szupportív terápia, továbbá antiemetikumok  

-Urticaria  

Szupportív terápia, im. vagy iv. antihisztaminok, súlyos esetben im. steroid és adrenalin  

-Bronchospasmus  

 oxigén maszkon át (6–10 l/min)  

 β2-agonista inhalátor  

 adrenalin: normális vérnyomás esetén 0,1–0,3mg im., gyermeknél 0,01  

mg/ttkg maximum 0,3mg im.;  

alacsony vérnyomás esetén 0,5mg im., gyermeknél 0,01mg/ttkg im.  

- Gégeoedema  

 oxigén (6-10 l/min)  

 im. adrenalin felnőtteknek 0,5mg im., 6-12 év esetén 0,3mg im., 6 év alatt  

0,15mg im.  

- Hypotensio  

 a beteg lábának megemelése  

 oxigén maszkon át (6-10 l/min)  

 iv. folyadék gyors adása (fiziológiás só, Ringer-laktát infúzió)  

 ha ezek nem elegendôek: im. adrenalin felnőtteknek 0,5 mg im., 6-12 év esetén 0,3 

mg im., 6 év alatt 0,15 mg im.  

 ha bradycardia is társul, akkor (adrenalint nem adunk) atropin 0,6–1,0 mg iv., ha 

szükséges három-öt perc után ismételni, maximum 3 mg-ig, gyerekeknél 0,02mg/ttkg 

iv. (maximum 0,6 mg egy dózisban, ismétlés esetén max. 2mg)  

- Anaphylaxiás reakció  

 resuscitatiós team hívása  

 légutak szabaddá tétele (leszívás, ha szükséges)  

 hypotensio esetén a beteg lábának megemelése  

 oxigén adagolása maszkon át (6-10 l/min)  

 adrenalin felnőtteknek 0,5 mg im., szükség esetén ismételni; gyermekeknél 6-12 év 

esetén 0,3 mg im., 6 év alatt 0,15 mg im.  

 iv. folyadék (fiziológiás só, Ringer-laktát infúzió),  

 H1-blokkoló antihisztaminok, például diphenhydramin 25–50 mg iv.  

   

-Késői nem szervspecifikus reakciók  

Azok a reakciók tartoznak ide, melyek egy órával a kontrasztanyag beadását követően, de 

egy hétnél nem később jelentkeznek. Általában ez bőrkiütést jelent. Amennyiben egy 
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páciensnél korábban jelentkeztek ilyen tünetek, premedikációban kell részesíteni, mely lehet 

legalább hat órával a kontrasztanyag beadását megelőzően kortikoszteroid. A legújabb 

vizsgálatok szerint az ún. késői bőrreakciók a dimer típusú jódos röntgen-kontrasztanyagok 

(ioxaglate, iodixanol) alkalmazása esetén gyakoribbak, ezért pozitív anamnézis esetén adásuk 

kerülendő.  

7. 4 Üzenet 

 A kontrasztanyagok gyógyszernek minősülő készítmények, tehát ugyanúgy lehetnek 

mellékhatásaik, vannak kontraindikációik.  

 A per os nem felszívódó kontrasztanyag (bárium-szulfát) adása perforáció és ileus 

gyanújában vagy aspiráció veszélyekor kontraindikált.  

 Iv. kontrasztanyag adása előtt a beteg rizikó állapota mindig felmérendő, fokozott 

kockázat esetén friss (1 héten belüli) laborlelettel kell tájékozódni a vesefunkcióról, 

hyperthyreosisos betegnél jódtartalmú kontrasztanyag adása előtt a pajzsmirigy-

funkcióról.  

 Iv. kontrasztanyag adása előtt a betegtől meg kell kérdezni, volt-e korábban 

túlérzékenységi reakciója.  

 Iv. kontrasztanyag adása előtt bizonyos vesén keresztül kiválasztódó gyógyszerek 

adását a vizsgálat előtt le kell állítani.  
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8. A cardiovascularis rendszer képalkotó diagnosztikája 

Írta: Balázs György 
Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ 

8.1 Szív 

8.1.1 Vizsgálómódszerek speciális vonatkozásai 

8.1.1.1 Röntgen 

A mellkas röntgen vizsgálata során a légtartó tüdő jól kontúrozza a középárnyék részét 

képező szívet, ezért annak mellkasi elhelyezkedése, normális vagy kóros mérete könnyen 

megítélhető. A klasszikus röntgen diagnosztika korában nagy jelentősége volt az egyes 

szívüregek tágulatával járó jellegzetes kontúrváltozások, az ú.n. konfigurációk ismeretének: a 

pitvarok és kamrák tágulatának meglétéből vagy hiányából következtethetünk a háttérben álló 

haemodynamicai eltérésre. Az echocardiographia elterjedésével ennek jelentősége sokat 

csökkent, de a szűrővizsgálatként gyakran végzett röntgen vizsgálatok során mellékleletként 

ábrázolódó szívüreg tágulatok felismerése fontos. A hagyományos röntgen emellett a szív 

vetületébe eső meszesedések és beültetett eszközök (műbillentyű, pacemaker elektróda 

…stb.) felismerésére alkalmas. Átvilágítás során megítélhető a kontúrok pulzációja vagy 

annak hiánya. A tüdő vascularizációja, a pulmonalis artériák és vénák kalibere, valamint a bal 

kamra elégtelenséggel párhuzamosan kialakuló pulmonalis oedema jelei fontos indikátorai a 

szív funkcionális állapotának.  

8.1.1.2 Ultrahang 

Mivel a szívet a mellkasban részben légtartó tüdő, részben csontos képletek veszik körül, 

ultrahang ábrázolása speciális „akusztikus ablakokat” igényel, melyeken keresztül alacsony 

frekvenciájú phased array vizsgálófejjel képesek vagyunk a mellkasba betekinteni . A négy 

jellegzetes echocardiographiás nézet: 1 csúcsi; 2. bal parasternalis a III. bordaköz 

magasságában; 3. subxyphoidealis és 4. jugulum felőli nézet. Emellett egyes területek (pl.. 

bal fülcse) ideális megítélése dorsalis irányból lehetséges, ami transeoesophagealis UH 

vizsgálattal érhető el. A transthoracalis „hagyományos” echocardiographia könnyen 

kivitelezhető, kíméletes eljárás, aminek lényegében nincs kontraindikációja, tetszőlegesen 

ismételhető és valós idejű nagy térbeli felbontású ábrázolást nyújt a szív egyes anatómiai 

képleteiről és funkciójáról. Doppler technikával kombinálva pontos áramlásmérések 

végezhetők a billentyűk magasságában, ami tájékoztat az esetleges stenosis vagy 

insufficientia jelenlétéről és mértékéről. Megítélhetők a falmozgás zavarok, intraluminalis 

képletek, vegetációk és érzékenyen detektálható pericardialis folyadékgyülem jelenléte. 

Dobutamin i.v. adásával stressz-echocardiographia végezhető, ami a látens falmozgászavarok 

kimutatására alkalmas. Az UH hátránya, hogy a testalkat függvényében az akusztikus 

ablakokon keresztül problematikus lehet a teljes ábrázolás, emellett a módszer viszonylag 

operátor dependens, értékelése megfelelő gyakorlatot igényel.  



Orvosi képi diagnosztika posztgraduális 

100 

 

8.1.1.3 CT 

A dobogó szív diagnosztikus értékű CT vizsgálatára csak megfelelő gyorsaságú és 

szeletszámú multidetektoros CT birtokában lehet esélyünk. A 16-nál magasabb szeletszámú 

berendezések képesek valódi izotropikus, (a tér 3 irányában azonos) térbeli felbontásra, 

miközben a gyors csőrotáció (270-330 ms) biztosítja, hogy EKG vezérlés mellett sikerüljön 

az adatnyerést a diastolé fázisára időzíteni, amikor a pulzáció zavaró hatása legkevésbé 

érvényesül. Az EKG-vezérlés kétféle módon alkalmazható: 1. retrospektív kapuzás (gating) - 

spirál üzemmódban alacsony asztalléptetési sebesség mellett mintegy túlmintavételezünk, 

hogy aztán a mérési adatokból a párhuzamosan regisztrált EKG jel alapján utólag 

„válogassuk ki” az általunk kívánt szívciklusban nyert adatokat a képrekonstrukcióhoz; 2. 

prospektív triggering - a berendezés nem spirál, hanem hagyományos szekvenciális 

üzemmódban, álló asztal mellett az EKG jel vezérlése alapján indítja az adatnyerést, majd az 

asztal léptetése után többször ismétli ezt meg, mindig azonos EKG ciklusban. (Ez utóbbi 

technikát nevezik még „step and shoot”-nak is.) A retrospektív kapuzás viszonylag magas 

sugárterheléssel jár, ami a prospektív triggering esetén nem jelentkezik. Mindkét módszer 

esetén fontos a ritmikus szívműködés és viszonylag alacsony szívfrekvencia (60-65/min, 

illetve módszertől és készüléktől függően ez 85.90/min-i mehet fel) a jó képminőség 

érdekében, ennek eléréséhez gyakran folyamodunk béta blokkoló premedikációhoz.  

A natív CT vizsgálat csak a koszorúér rendszert érintő calcifikált plakkok mennyiségi 

meghatározására alkalmas, ezt nevezik calcium scoring-nak. Minden egyéb indikáció mellett 

CT-angiográfiás technikával történő i.v. kontrasztanyag adás szükséges: magas jódtartalmú 

(350-400 mg%) kontrasztanyag gyors beadása (5-6 ml/sec) révén hozhatunk létre ideális 

intravascularis kontrasztfokozódást. A legfontosabb alkalmazási terület a coronaria rendszer 

CTA vizsgálata, de a CT jó térbeli felbontásának köszönhetőn olyan finom anatómiai 

képletek, mint a billentyűk vagy ínhúrok is pontosan ábrázolhatók. Spirál üzemmód esetén az 

egy RR cikluson belüli többfázisú képrekonstrukció alapján funkcionális analízis végezhető, 

az MRI vizsgálattal analóg módon.  

8.1.1.4 MRI 

A szív vizsgálata során az MRI diagnosztika átfogó anatómiai és funkcionális megítélést tesz 

lehetővé. Ennek feltétele a magas térerejű (1,5-3 Tesla), és gradiens teljesítményű, korszerű 

vizsgáló programokkal felszerelt berendezés, ami alkalmas egy légzésvisszatartáson belül, 

vagy a légzési mozgásokat követve, EKG vezérlés mellett készíteni álló vagy mozgó 

felvételeket. A standard hossz- és keresztmetszeti síkokban elkészített felvételeken 

megítélhető a szívüregek anatómiája, a falak mozgászavarai, intraluminalis képletek jelenléte, 

a billentyűk morfológiája és mozgása. Egyedülálló módon az MRI egy vizsgálaton belül 

képes megítélni a myocardium tömegét, szöveti szerkezetét (beleértve esetleges oedema, 

infiltráció vagy zsíros elfajulás jeleit), kontrasztanyag adást követő perfúziós viszonyait, 

valamint késői halmozása alapján viabilitását, elhatárolva az életképes és heges-degenerált 

jellegű területeket. A szív vizsgálatok speciális mérő szekvenciákat igényelnek, melyek két fő 

csoportját a „black blood” típusú spin echo alapú és a „bright blood” típusú gradiens echo 

alapú szekvenciák képezik. Utóbbiak közül legfontosabb az ú.n. „balanced steady state free 

precession” (bSSFP) típusú mérés, ami légzésvisszatartásban egy szívcikluson belül 20-30 

fázisú dinamikus mérést képes végezni egy adott metszetről, részletgazdagon ábrázolva a 

myocardium kontúrjait. Ennek körülrajzolása teszi lehetővé a szívüregek végsystolés és 

végdiastolés volumenének pontos kiszámítását, ami az ejekciós frakció és perctérfogat 

legpontosabb nem-invazív mérésének alapja. Amennyiben a bSSFP mérést 3D módban, 

szabad légzés mellett, ú.n. navigátor echo alkalmazásával végezzük, MR-coronarographiás 



8. A cardiovascularis rendszer képalkotó diagnosztikája 

101 

 

mérésre nyílik módunk, mellyel kontrasztanyag adása nélkül lehetséges a coronaria főtörzsek 

ábrázolása. (Ebben a tekintetben a CT technológia jelenleg lényegesen jobb térbeli felbontást 

biztosít.) A fáziskontraszt (PC) MR-angiográfiás technika a Dopplerrel analóg módon irány- 

és áramlási sebesség függő jelet ad. Ezt kihasználva EKG vezérlés mellett alkalmas egy adott 

érkeresztmetszeten vagy billentyű síkon átáramló vér volumenének meghatározására, ami a 

differenciált perctérfogatmérés, shuntkeringés, regurgitációs frakció meghatározás nem-

invazív lehetőségét jelenti.  

8.1.1.5 Katéteres angiographia 

A hagyományos katéteres vizsgálatok napjainkban szinte kizárólag a coronaria rendszer 

ábrázolását célozzák. A két coronaria főtörzs szájadékának kanülálására speciálisan kiképzett 

végű katéterek szolgálnak. A szelektív kontrasztanyag befecskendezést követően több 

vetületben is felvételek készülnek, hogy az egyes coronaria szakaszok ideálisan megítélhetők 

legyenek, és esetleges excentrikus stenosis sem maradhasson rejtve. A folyamatos pulzáció 

miatt subtractio ezen a területten nem alkalmazható, a jó minőségű ábrázolás speciális magas 

időbeli felbontású képrögzítést igényel. A diagnosztikus katéterezés együlésben lehetőséget 

nyújt terápiás intervencióra: ballon angioplastica és stent beültetés történhet, ha arra alkalmas 

laesio kerül felismerésre.  

A szívüregek és billentyűk ábrázolása ma már nem igényel szívkatéterezést, de veleszületett 

szívfejlődési rendellenességek komplex kivizsgálásában még fontos szerepe van a 

hagyományos, gyakran mindkét szívfél és vérkör ábrázolását célzó, egyidejű artériás és vénás 

punctioból történő katéterezésnek, ami egyúttal direkt nyomásmérés lehetőségét is kínálja.  

8.1.2 Normál és kóros anatómia 

A szív komplex anatómiája a képalkotó technikák számára kihívást jelent: kis méretű 

struktúrákat folyamatos mozgás közben kell nagy felbontással ábrázolni. A szív tengelyállása 

normál esetben is variabilis, amihez az ábrázolásnak alkalmazkodnia kell. A keresztmetszeti 

képalkotó módszerek a kamrák valódi longitudinalis és keresztmetszeti, ú.n. rövid tengelyi 

metszetei alapján vonnak le következtetéseket. 2D képalkotás esetén ez a vizsgáló síkok 

megfelelő angulálását, 3D módszer esetén a nyert adatok utólagos feldolgozását igényli.  

Rövid tengelyi metszeten a bal kamra kör keresztmetszetű, fala körkörösen vaskos, míg a 

jobb kamra metszete inkább sarlószerű, a fal vékony és fokozottabb trabeculatiot mutat. A 

pitvarok fala vékony, alakjuk szabálytalan, a jobb pitvar a szív jobb oldali, a bal pitvar pedig 

dorsalis kontúrját képezi hagyományos rtg felvételen. A billentyűk hártyás képletek, melyek 

mozgásukban legjobban ultrahanggal ábrázolhatók, de EKG vezérelt CT és MRI technika is 

alkalmas megítélésükre. A normális endocardium nem vizualizálható, a pericardium is főként 

megvastagodása estén azonosítható. A pericardium lemezek között normálisan csak virtuális, 

legfeljebb mm-es folyadéktér van, illetve az áthajlásokban, az ú.n. recessusokban gyakran 

normálisan is körülírt cystosus jellegű folyadékgyülemet láthatunk.  

A koszorúérrendszer is variabilis. Rendszerint a bal főtörzs két fő ágra, a ramus descendens 

anteriorra (LAD) és a ramus circumflexusra (Cx) oszlik, előbbi az elülső interventricularis, 

utóbbi a hátsó atrio-ventricularis barázdában halad. A jobb főtörzs az elülső atrio-

ventricularis barázdában éri el a szív basalis részét, ahol az esetek kb. 85%-ában belőle ered a 

ramus descendens posterior (PDA) - ebben az esetben beszélünk jobb domináns coronaria 

rendszerről. Kb 8 % bal domináns, azaz a PDA a bal Cx végága, illetve 7%-ban a vérellátás 

co-domináns. A coronaria eredés és lefutás számos „benignus” variációt mutathat, aminek 

nincs kóroki jelentősége, ugyanakkor „malignus” anomáliák is ismertek, amikor valamely 
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koszorúér szakasz a magas nyomású aortagyök és pulmonalis kiáramlás között halad át, 

kitéve azok által okozott periodikus kompressziónak.  

8.1.3 Fejlődési rendellenességek 

A számtalan különböző komplexitású szívhiba ábrázolásában az echocardiographiának van 

döntő szerepe, különös tekintettel arra, hogy a vizsgálatok jó részére újszülött-

csecsemőkorban kerül sor.  

A pitvari és kamrai septum defektusok, valamint a ductus Botalli persistens és a vena 

pulmonalis transpositiók bal-jobb sönttel járó állapotok, ahol a jobb szívfél és a kisvérkör 

volumen- és nyomásterhelése alakul ki, ennek jelei a mellkas rtg felvételen is azonosíthatók.  

A primer diagnózis és a műtét utáni állapotok egyik alapvető kérdése a szívüregek és 

billentyű apparátusok morfológiája mellett a funkcionális állapot megítélése. Az egyes, 

gyakran több lépésből álló rekonstruktív műtétek sikeréhez kulcsfontosságú a kamrák 

izomtömegének és működésének, ezen belül is külön-külön a bal és jobb kamra funkcionális 

paramétereinek ismerete. Mindez legpontosabban MRI vizsgálattal mérhető, ami emellett a 

nagyértörzseken átáramló vérvolumen, a vérkörök közötti shunt-volumen és a billentyűk 

funkciójának kvantifikálására is alkalmas. MRA vizsgálattal kiegészítve a mellkasi 

nagyértörzsek társuló rendellenességei is tisztázhatók. Ugyanakkor a komplex vizsgálat 60-

90 percet is igénybe vehet, ami jó kooperációt, csecsemő-kisded korban altatást igényel, ezért 

főleg stabil állapotú betegeken kivitelezhető. A CT vizsgálat EKG vezérlés mellett az MRI-t 

is meghaladó térbeli felbontást nyújt, ami a finom struktúrák megjelenítésében kedvező, de a 

funkcionális információ korlátozottabb. Kivitelezése egyszerűbb és lényegesen gyorsabb, 

mint az MRI vizsgálaté, ezért különösen kedvező postoperatív, rossz állapotú betegeken.  

8.1.4 Primer szívizombetegségek - cardiomyopathiák 

Hypertrophiás cardiomyopathia leggyakrabban a septalis régiót aszimmetrikusan érintve a bal 

kamrai kiáramlási pálya obstrukciójával jár. Az állapot sokáig tünetmentes lehet, de 

ritmuszavarokra prediszponál, és a fiatalkori hirtelen szívhalál egyik leggyakoribb okozója. 

UH vizsgálattal viszonylag könnyű észlelni a septum subaorticus aránytalan megvastagodását 

és a kiáramlási obstrukciót. MRI vizsgálat a bal kamrai morfológia és funkció jellegzetes 

változása mellett a myocardiumban kialakuló degenerativ folyamatokat is képes ábrázolni. A 

hypertrophia ritkábban a csúcsi régiót is érintheti.  

  
 

1., 2. ábra Hypertrophiás obstructiv cardiomyopathia  
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Kontrasztanyag adása utáni késői felvétel hossz- és keresztmetszeti síkban: az 

aszimmetrikusan vaskos bal kamrai myocardiumban kiterjedt pathologiás halmozás, ami 

degeneratív-fibroticus folyamatra utal  

Dilatativ cardiomyopathia esetén a kamra volumenének növekedése figyelhető meg a bal 

kamra falának fokozódó elvékonyodásával és az ejekciós frakció csökkenésével. Hátterében 

leggyakrabban coronaria betegség áll, de anyagcserebetegségek, gyulladások, toxicus 

ártalmak is vezethetnek ide. A morfológia és funkció echocardiographiával jól megítélhető, 

az MRI-nek és CT coronarographiának differenciál-diagnosztikai szerepe lehet.  

A jobb kamrai arrhytmogén cardiomyopathia és a non-compact cardiomyopathia csak MRI 

vizsgálattal diagnosztizálható, amennyiben arra sor kerül ismeretlen hátterű visszatérő 

ritmuszavarok kiváltó okának keresése végett. A Tako-Tsubo cardiomyopathia során a bal 

kamra fal a basis közeli hyperkinetikus, míg a csúcsi és csúcs közeli területeken akinetikus, 

ritkán a folyamat ellentétes megjelenésű vagy akár lokalizált is lehet. Ez esetben is az 

ultrahang az alapvizsgálat, szükség esetén MRI-rel kiegészítve.  

8.1.5 Myocarditis 

A szívizomgyulladás leggyakrabban vírus infekció következménye, tünetei részben 

aspecifikusak, de mindig szívelégtelenség jeleivel társul, gyakran egyébként korábban 

egészséges, viszonylag fiatal betegeken. Jelentkezhet acut coronaria syndroma képében, azt 

utánzó EKG és laboratóriumi leletekkel, de a coronarogram negatív, így a diagnózis korábban 

nemritkán kizárásos alapon történt. MRI vizsgálat képes észlelni a szívizom oedemás-

infiltratív érintettségének direkt jeleit, valamint kontrasztanyag adást követő késői fázisú 

felvételeken kialakuló irregularis, - ischaemiás elváltozásokkal szemben nem 

subendocardialis eloszlású - fokozott késői kontrasztanyag halmozást.  

  
 

3., 4. ábra Myocarditis MR képe: STIR és kontrasztanyagos késői fázisú hossztengelyi („ 

négyüregi”) felvételek Irregularis foltos oedema és késői típusú kontrasztanyag halmozás a 

bal kamra izomzatban  
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8.1.6 Ischaemiás szívbetegség 

A koszorúérrendszert érintő atheroscleroticus elváltozások szűkületet okoznak, ami angina 

pectoris klinikai képében nyilvánul meg. A plakkok rupturája és az ezzel kapcsolatos 

thromboticus érelzáródás acut myocardialis infarctust okoz, ami acut fázisában magas 

mortalitással jár, krónikus fázisban pedig a kamrafunkció komoly beszűkülését okozza. A 

krónikusan fennálló myocardialis hypoperfusio dilatativ cardiomypathiához vezet.  

Ischaemiás szívbetegségben a képalkotó diagnosztika feladatai közé tartozik az arteria 

coronaria rendszer obliteratív és veleszületett anatómiai eltéréseinek ábrázolása, a 

myocardium károsodásának és következményes funkciózavarának megítélése, myocardialis 

infarctus szövődményeinek észlelése és mindezen vonatkozásokban a műtéti és katéteres 

intervenciós beavatkozások tervezésének megalapozása és a beavatkozások 

eredményességének megítélése.  

   
 

5., 6., 7. . ábra CT-coronarographia  

Normál anatómia volumenábrázolása, és „curved” lumen ábrázolás LAD stenosist okozó 

plakkok  

A koszorúérrendszer ábrázolásának hagyományos módja a katéteres coronarographia, 

melynek elvégzése abszolút indikált acut coronaria syndromában. Ekkor a tünetekért 

felelőssé tehető stenosis vagy occlusio („culprit laesio”) ballon dilatatioja és stent beültetéssel 

történő kezelése, amennyiben 6 órán belül történik, megelőzheti a szívizom elhalást,vagy 

radikálisan csökkentheti annak mértékét. A stabil anginában szenvedő betegek 

coronarographiája abban az estben indokolt, ha a klinikai adatok alapján koszorúérbetegség 

magas rizikója áll fenn. Az alacsony-közepes rizikójú betegcsoportban jelentkező anginiform 

mellkasi fájdalom kivizsgálása során a katéteres coronarographia jó hatásfokkal kiváltható 

CT-coronarographiával, melynek szenzitivitása és negatív prediktív értéke igen magas, így 

biztonsággal kíszűri azokat a betegeket, akiknél a mellkasi fájdalom hátterében coronaria 

stenosis áll, emellett esélyt nyújt alternatív diagnózis felállítására. A CT nemcsak a lument 

ábrázolja, hanem az esetleg számottevő szűkületet még nem okozó, de a lipidgazdag 

összetétel miatt jellegzetes morphológiai eltéréssel járó és gyaníthatóan vulnerabilis 

plakkokat is magas szenzitivitással észleli. Ezek coronarographia során rejtve maradhatnak, 

fals negatív eredményt produkálva a jelenlévő szignifikáns atheroscleroticus érintettség 

vonatkozásában.  
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A szívizom ischaemia a kamrafalak mozgászavarával jár, ami látens ischaemia esetén csak 

provokáció hatására nyilvánul meg: stress-echocardiographia ill. stress-MRI vizsgálat 

érzékenyen detektálja az ischaemia hatására kialakuló hypo-, akinesist. A coronaria stenosis 

által kiváltott angina hátterében a myocardium perfusio csökkenése áll. Ez fennállhat terhelés 

nélkül is, de biztosabban kimutatható terheléses vizsgálattal. A perfusio megítélésére 

hagyományosan radionuclid vizsgálatok szolgálnak: akár Technetium-sestamibi SPECT, akár 

PET vizsgálat alkalmas lehet perfúziós zavar kimutatására. Az MRI vizsgálat, szükség szerint 

kiegészítve farmakológiai stress provokációval, ugyancsak érzékeny ez irányban.  

Amennyiben súlyos coronaria betegség ténye már igazolt, és/vagy lokális falmozgászavar 

vagy fali elvékonyodás látható az ultrahangos vizsgálat során valamint ha a beteg 

myocardialis infarctuson esett át, a képalkotó technikák egyik legfontosabb feladata a 

myocardium életképességének, azaz viabilitásának vizsgálata. Erre azért van szükség, mert 

bármely revascularisatios technika csak abban az esetben tud szignifikáns javulást hozni a 

kamrafunkció vonatkozásában, ha a rekanalizált ér által ellátott területen a myocardium 

vastagságának legalább 50%-ában az izomzat életképes. A viabilitás is megítélhető mind 

izotóp-, mind MRI vizsgálattal. MRI felvételeken kontrasztanyag adást követő késői fázisban 

(10-15 perc) az elhalt, hegesedett területek jellegzetes fokozott halmozásuk alapján jól 

elkülöníthetők a viábilis myocardiumtól. Az MRI ezirányú széleskörű alkalmazását 

alátámasztja az, hogy ionizáló sugárterhelés nélkül a legpontosabb anatómiai és funkcionális 

analízist, perfúzió ábrázolást, myocardium, ezen belül viabilitás megítélést tesz lehetővé egy 

ülésben.  

   
 

   

8., 9., 10. ábra Kiterjedt alsó fali myocardialis infarctus MRI képe  

késői kontrasztanyag halmozás az elvékonyodott heges alsó fali régióban hossz- és 

keresztmetszeti MRI felvételeken  

Acut myocardialis infarctus szövődményeinek észlelésében és nyomonkövetésében nagy 

előnye az echocardiographiának, hogy ágy mellett, tetszőlegesen ismételve végezhető, és 

érzékenyen kimutatja a bal kamra állapotát, funkcióját, mozgászavarait, a papillaris izmok és 

a septum esetleges rupturáját aneurysma, intraluminalis thrombus kialakulását, pericardialis 

folyadék jelenlétét. Chronicus, stabil állapotú betegeken ez irányban is az MRI vizsgálat 

nyújt legátfogóbb információt.  
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8.1.7 Billentyűbetegségek 

Korábban a billentyűket érintő betegségek nagyrésze szerzett volt, mivel a rheumás 

endocarditis jellegzetesen billentyű károsodást okozott, következményes stenosissal és/vagy 

insufficientiával. Ma az antibiotikumok hatékony alkalmazása mellett a rheumás 

szövődmények gyakorlatilag eltűntek, a bakterialis endocarditisből származó esetek száma 

alacsony. Szerzettnek tekinthetők a másodlagos, dilatatív állapotokkal kapcsolatos anulus 

tágulatból származó, és a kamrafunkciót tovább rontó billentyű insufficientiák, valamint az 

aortagyök tágulatával kapcsolatos aorta billentyű insufficientiák. A veleszületett 

rendellenességek között leggyakoribb a pulmonalis stenosis és az aorta stenosis.  

A billentyűhibákra utaló indirekt jeleket hagyományos röntgen felvételeken is 

azonosíthatunk: aorta insufficientiában a bal kamra kifejezetten tág, az aortaív is tág és 

elongált; mitrális insufficientiában a bal kamra és bal pitvar is tág, és a kisvérkörben vénás 

nyomásemelkedés jelei láthatók; mitrális stenosisban a bal kamra mérete szerény, a bal pitvar 

és fülcse viszont tág, a kisvérköri vénás nyomásemelkedés mellett előrehaladott esetben 

artériás nyomásemelkedés és jobb kamra tágulat is látható; pulmonalis stenosisban és 

insufficientiában a jobb kamra és truncus pulmonalis is tág.  

A billentyűk struktúrájának és funkciójának megítélésére valós idejű ábrázolást nyújt az 

echocardiographia, ami a hártyás billentyűstruktúrák anatómiai torzulását, a velük összefüggő 

esetleges vegetációkat ugyanúgy ábrázolja, mint a szűkületeket, illetve záródási 

rendellenességeket. Doppler vizsgálattal pontosan mérhető az áramlás felgyorsulásának 

mértéke, amiből megbecsülhető a szűkülettel járó nyomásgradiens, illetve insufficientia 

esetén a regurgitáció mértéke. A kamrák és pitvarok tágulata pontosan mérhető, és 

hosszmetszetben is követhető. Jól megítélhető aorta stenosisban a bal kamra hypertrophiája, 

ami egyébként hagyományos röntgen vizsgálattal rejtve maradhat egészen kései 

dekompenzálódó állapotáig, amikor a bal kamra már definitív károsodást szenved.  

MRI vagy CT vizsgálatra célzottan a billentyűk megítélése végett ritkán kerül sor, de egyéb 

célból (elsősorban congenitalis vitiumokban) végzett vizsgálatok során a billentyűk 

morfológiája és funkciója is megítélhető. MRI előnye, hogy áramlásmérés is végezhető, CT-

vel viszont érzékenyen kimutathatók a billentyű meszesedések.  

  
 

   

11., 12. ábra Aorta billentyű és anulus meszesedés: EKG-vezérelt CT vizsgálat MPR 

felvételek  Bal kamra kiáramlás - aortagyök A billentyű síkjában, közvetlenül a bal coronaria 

szájadék alatt  
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8.1.8 Ritmuszavarok radiológiai vonatkozásai 

Az ingerképző és vezető rendszer maga nem vizualizálható, az egyes ritmuszavarok esetében 

kérdéses lehet a hátterében álló kiváltó tényező, ami az esetek jelentős részében ischaemiás 

szívbetegség, így ennek kizárása vagy megerősítése rendszeres igény. Ritmuszavarokra 

hajlamosíthatnak cardiomyopathiák, ezen belül is jellegzetes a jobb kamrai arrhytmogén 

cardiomyopathia. Ennek diagnosztikájában az MRI vizsgálatnak van nagy szerepe, ami 

egyedülálló pontossággal képes megítélni a jobb kamra alaki eltéréseit, és a myocardium 

szerkezeti változásait.  

Pitvar fibrillatioban a megváltozott haemodynamicai viszonyok miatt gyakran képződik 

thrombus a pitvar, elsősorban a bal fülcse lumenében, ami perifériás artériás embolisatio 

veszélyével jár. Emboliaforrás keresése kapcsán pitvarfibrillatioban echocardiographia 

rutinszerűen indokolt, ezen belül a fülcse megítélése legpontosabban transoesophagealis 

technikával lehetséges.  

Pitvarfibrillatio megelőzése végett katéteres thermo- vagy cryoablatios kezelés végezhető, 

melynek pontos tervezéséhez és kivitelezéséhez fontos a bal pitvar, és a vena pulmonalis 

szájadékok pontos anatómiai viszonyainak ismerete. Ehhez MRA vagy CTA vizsgálat 

egyaránt megfelelő 3D információt képes nyújtani.  

8.1.9 Pericardium betegségek 

A pericardium lemezek között felszaporodó folyadék gátolja a szívüregek telődését, ezáltal 

szívelégtelenséget, gyors kialakulás esetén acut tamponádot okozhat. Hátterében állhat 

pericarditis, infarctus, autoimmun folyamat, tumoros érintettség. Haemopericardium 

származhat valamely szívüreg (spontán vagy iatrogen) rupturájából, 'A' típusú aorta dissectio 

pericardiumba töréséből, és viszonylag gyakran alakul ki szívműtétet követő postoperatív 

állapotban. Pericardialis folyadékgyülem röntgen felvételen a szívárnyék sátorszerű 

kiszélesedésével jár, miközben a tüdő érképe normális lehet. Kimutatásának és pontos 

mérésének legegyszerűbb módja az ultrahang vizsgálat, ami esetleges punctio optimális 

helyének kiválasztásában is segít. Amennyiben komplex gyulladásos vagy tumoros 

állapotokban az ultrahang nem nyújt egyértelmű megítélést, CT vagy MRI vizsgálat indokolt. 

A pericarditis következtében kialakuló megvastagodások és kiterjedt meszes callusok 

constrictiv funkciózavart okoznak, ami akár műtéti beavatkozást is igényelhet. 

Echocardiographia ugyan észleli a meszesedést, de nem képes a pericardialis felszíneket 

teljes egészében ábrázolni. CT a meszesedést érzékenyen kimutatja és EKG vezérléssel akár 

funkcionális analízisre is alkalmas. A funkció legátfogóbb megítélése e területen is MR 

vizsgálattól várható, bár az a meszesedések mértékét kevéssé jól különíti el.  
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13., 14., 15. ábra Contrictiv pericarditis kiterjedt meszesedésekkel: EKGvezérelt CT vizsgálat  

Hossztengelyi és rövidtengelyi MPR felvétel Volumen ábrázolás 

8.1.10 Daganatok 

A szív primer daganatai közül a leggyakoribb az endocardiumból és billentyűkből kiinduló 

myxoma, ami jellegzetesen mobilis intracavitalis terime formájában ábrázolható 

echocardiographiával, vagy CT, ill MRI vizsgálattal. A myocardiumból legyakrabban 

rhabdomyoma indul ki, ami lehet multifocalis. A szívet érintő másodlagos daganatok között, 

melyek a primer tumoroknál gyakoribbak, vannak valódi haematogen metastasisok, 

elsősorban emlő, tüdő carcinoma, melanoma esetében, valamint a mellkasi, főként tüdőből 

kiinduló primer daganatok direkt propagációt mutathatnak a szív irányában. Az 

echocardiographia alkalmas a szív falakat és üregeket érintő tumoros folyamat gyanújának 

felvetésére, de nem képes egyértelműen megítélni az esetleges extracardialis tumor 

komponens jelenlétét és maga az idegenszövet sem határolódik el élesen a normális 

myocardiumtól. További alapvető kérdés, annak differenciálása, hogy az üregrendszerben 

helyet foglaló patológiás képletet milyen mértékben képezi viábilis tumorszövet, illetve 

annak felszínén kialakuló thrombus. Mindezt legpontosabban MRI vizsgálat képes megítélni. 

Az extracardialis, mediastinumot és/vagy tüdőállományt érintő tumor komponensek teljes 

kiterjedésének megítélése CT vizsgálatot is igényelhet.  
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16., 17., 18. ábra Primer cardialis tumor (synovialis fibrosarcoma) MR képe: Rövid- és 

hossztengelyi balanced steady state (bSSFP) felvételek  

A jobb pitvart és kamrát, elsősorban a septalis oldalon érintő kiterjedt infiltratív térfoglalás.  

8.1.11 Sérülések 

A szívüregeket érintő áthatoló sérülések pericardialis haematomát okoznak, ami - ha nem 

alakul ki akut tamponád - ultrahangvizsgálattal mutatható ki és követhető. A tompa 

szívsérülés myocardium contusiot okoz, ami klinikai és laboratóriumi jeleit tekintve a 

myocardialis infarctushoz hasonló állapot lehet. A myocardiumot érintő oedema és necrosis 

MRI vizsgálattal igazolható.  

8.2 Érrendszer 

8.2.1 Normál anatómia és fiziológia 

Az aortagyök normál átmérője felnőttkorban < 4 cm, majd a mellkasi és hasi ágak leadása 

után fokozatosan csökken: az aorta ascendens és descendens lumenátmérőjének aránya 1,5:1. 

A subrenalis aorta normális átmérője 15 mm körüli. Az aorta ágainak eredése és lefutása 

számos normál anatómiai variációt mutathat, pl. a veséket gyakran több, akár 4-5 artéria látja 

el. Ezek felismerése és leírása fontos a különböző intervenciós és műtéti kezelések 

biztonságos tervezéséhez (pl aneurysma rezekció, máj transzplantáció). Az artériák fala 

viszonylag vastag és rugalmas, részben emiatt, részben a magasabb artériás nyomás miatt kör 

alakú keresztmetszetüket nomálisan megtartják, még az ultrahang fejjel kifejtett enyhe 

nyomás ellenében is. Az intima belső felszíne sima, ennek elvesztése pathológiás folyamat 

korai jele lehet. A felszín közeli artériák rétegei magas frekvenciájú (5-10 MHz) 

ultrahangfejjel elkülöníthetők: az intima magasabb, a media alacsony echogenitású (sötét) 

keskeny sávot képez, melynek együttes vastagsága megmérhető (IMT, intima-media 

thickness), növekedésének mértéke atherosclerosis független rizikófaktora.  

Az artériás rendszerben az áramlás pulzatilis, sebessége systoléban magas, diastoléban 

alacsony. Az adott érterület perifériás rezisztenciája határozza meg a diastolés áramlás 

irányát: magas rezisztenciájú területen (pl. a végtagok nyugalomban) a diastolés áramlás 

rövid időre megfordul, a Doppler görbe trifázisos lesz, míg alacsony perifériás rezisztencia 
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esetén (agyi és veseartériák) diastoléban is viszonylag magas sebesség mérhető, a görbe 

bifázisos. A normális áramlási sebességeket számos tényező, egyebek mellett az életkor, 

vérnyomás, aktuális haemodynamicai állapot, terhelés befolyásolja.  

A vénák normális kalibere és lefutása nagyobb variabilitást mutat, még a nagyobb vénás 

törzsek esetében is viszonylag gyakran előfordulnak olyan anatómiai variációk, melyek nem 

tekinthetők kórosnak (pl. a v.cava inferior részleges kettőzöttsége). A végtagok keringése 

szempontjából az artéria mellett futó mélyvénás törzseknek van nagyobb jelentősége. 

Normálisan ezek gyakran kettőzöttek, és számos perforáló ágon keresztül állnak 

összeköttetésben a felszínes vénás hálózattal. A vénák fala vékonyabb, lumenükben a nyomás 

alacsony, és összefügg a mellkasi-hasi nyomással. Emiatt a vénák keresztmetszete nem 

formatartó, ultrahang vizsgálófejjel könnyen komprimálhatók. A vénás áramlás a 

főtörzsekben összefügg a nyomásváltozásokkal: belégzésben a medencei-alsó végtagi vénák 

áramlása csökken, kilégzésben fokozódik, míg a felső végtag esetében ez fordítva van. 

Valsalva manőver minden vénában csökkenti, akár leállítja a spontán keringést. Végtagi 

vénás Doppler mérés esetén a distalisabb régió kompressziója fokozza a vénás áramlást 

(augmentáció), a proximalis kompresszió viszont normálisan a vénás billentyűk záródásához 

vezet, ami minimális retrograd áramlás után abrupt áramlás megállást okoz.  

A normális nyirokérrendszer képalkotó radiológiai módszerekkel nem-invazív módon nem 

vizualizálható. A ductus thoracicus, mint a test fő nyirokértörzse bal oldali paravertebralis 

lefutásának megfelelően szintén csak akkor jeleníthető meg, ha kóros tágulatot mutat.  

8.2.2 Kisvérköri kórállapotok 

8.2.2.1 Fejlődési rendellenességek. 

Az arteria és vena pulmonalis rendszert érintő fejlődési anomáliák jelentős része congenitalis 

szívfejlődési rendellenességekkel is társul. Ilyen pl. az a. pulmonalisok esetenként többszörös 

és kétoldali perifériás stenosisa, vagy aneurysmatikus tágulata. Féloldali arteria pulmonalis 

hypoplasia vagy teljes agenesia rendszerint az adott tüdőfél hypoplasiájával, következményes 

mellkasi aszimmetriával is társul. A rtg felvétel gyér perifériás vascularisatiot jelez, a 

normális artériás arborizáció alig azonosítható. CTA vagy MRA vizsgálat alátámasztja a kis 

kaliberű, vagy teljesen hiányzó arteria pulmonalis törzset. Korábbi tankönyvek ide sorolták a 

Swyer-James-McLoed syndromát, ami valójában szerzett kórállapot: csecsemő-kisdedkorban 

elszenvedett vírus infekció által okozott parenchymás destrukció és bronchiolitis obliterans 

áll hátterében.  

A v. pulmonalis rendszer leggyakoribb anomáliája az ú.n. transzpozíció, amikor a vénák a bal 

pitvar helyett részben vagy teljes egészében a jobb szívfélbe, illetve az oda vezető fő 

systémás vénákba ömlenek, ezzel effektíve bal-jobb shunt-öt létrehozva. Ezen állapotok a 

komplex szívfejlődési rendelenességekhez sorolhatók, és más szívhibákkal gyakran társulnak. 

A teljes v. pulmonalis traszpozíció pl. pitvari és/vagy kamrai septum defectus nélkül nem 

életképes állapot. A súlyosabb esetek már újszülött-csecsemőkorban rendszerint felismerésre 

kerülnek echocardiographia és szükség esetén katéteres haemodynamicai vizsgálat során. Az 

enyhébb, kisebb haemodynamicai hatással járó formák gyakran felnőttkorban derülnek ki, 

néha csak mellékleletként. CTA vagy MRA vizsgálat a normálistól eltérő lefutású vénákat jól 

ábrázolja. Jellegzetes képet nyújt a jobb alsó tüdőlebenyből caudal és medial felé, a vena cava 

inferior-jobb pitvar junctiohoz ívelten haladó vénás törzs, amit alakja alapján „jatagán 

syndromának” is nevezünk.  

A perifériás pulmonalis arteriákat gyakran multiplex módon érintő arterio-venosus 

malformatiok főként Osler kórban fordulnak elő. Az odavezető artériák és draináló vénák a 

megnövekedett áramlás miatt jellegzetesen egyenletesen kitágulnak, a nidus helyén pedig 
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többnyire kisebb-nagyobb aneurysmatikus értágulat látható. Mivel a környező légtartó tüdő 

az elváltozást jól kontúrozza, CT vizsgálat akár kontrasztanyag nélkül is diagnosztikus lehet. 

A legpontosabb ábrázolás CTA vizsgálattól várható, ami az egészen kis méretű eltéréseket is 

azonosíthatóvá teszi. Az MRA számára problematikus lehet a teljes tüdő lefedése, pedig a 

műtéti vagy intervenciós radiológiai kezelés tervezéséhez fontos a multiplicitás kimutatása, 

ami átfogó ábrázolást követel meg.  

Ritka, és rendszerint már csecsemőkorban kifejezett légúti és oesophagus kopressziót okozó 

lefutási anomália az aberráns bal arteria pulmonalis, vagy „pulmonalis sling” . Ekkor a bal 

oldali értörzs a jobból ered egészen a jobb hilus közelében, majd dorsal felé 

visszakanyarodva a trachea és oesophagus között halad a bal hilushoz. Jellegzetes distalis 

trachea stenosis és dislocatio látható a röntgen és CT felvételeken, mely ráterjed a jobb 

főhörgő eredésére. Ez az egyetlen éranomália, mely nyelésvizsgálat során ventralis 

oesophagus benyomattal jár.  

8.2.2.2 Pulmonalis thrombo-embolia 

Az arteria pulmonalis fő ágak nagy részét elzáró embolizáció a kisvérköri artériás nyomás 

hirtelen megemelkedése révén akut jobbszívfél elégtelenséget okoz. Kisebb kiterjedésű 

embolizáció nem jár komolyabb haemodynamicai hatással, de potenciális ismétlődése miatt a 

diagnózis felállítása és adekvát kezelés megkezdése ilyenkor is létfontosságú. PE klinikai 

tünetei többnyire aspecifikusak, a klasszikus tünetegyüttes ritkán jelentkezik.  

Pulmonalis embolia (PE) esetén hagyományos röntgen vizsgálat negatív lehet, vagy gyér 

eltéréseket mutat. Ez azzal is összefügg, hogy PE következtében infarctus pneumonia csak az 

esetek kisebb részében alakul ki. Nagyobb ág elzáródása esetén hypovascularisalt tüdőmező 

tűnhet fel (Westermark jel), perifériás infiltrátum, kevés pleuralis folyadék, magasabb 

rekeszállás tartozhat a jellegtelen képhez.  

Duplex ultrahang vizsgálat elsősorban az emboliaforrásként szolgáló perifériás vénás 

thrombosis igazolásával járul hozzá a diagnózis megalapozásához. (Negativitása nem kizáró 

értékű, mert egyrészt az embolia származhat nehezen vizsgálható hasi-medencei vénás 

fonatokból, másrészt az embolizációt létrehozó thromboticus massza akár teljes egészében 

elsodródhat kiindulási helyéről.) Echocardiographia jobb szívfél terhelés jeleit észlelheti, ami 

súlyos esetben kvantitatív mérés nélkül, a morfológiai kép alapján is nyilvánvaló lehet: a jobb 

kamra felé normális esetben konkáv interventricularis septum ellapulását nevezzük 'D' jelnek.  

A hagyományos diagnosztikus eszköz korábban a jobb szívfél katéterezés útján végzett 

pulmonalis angiographia volt, ami invazivitása mellett korlátozott differenciál diagnosztikai 

értéke miatt sem megfelelő módszer. FŐ korlátja, hogy indirekt módon, azaz a telődés hiánya 

alapján kell az embolizációt azonosítani: az embolus által részlegesen kitöltött artériás 

törzsek „félárnyékosan”, alacsonyabb intenzitással telődnek, a teljes elzáródás helyén az ér 

amputált, tőle distalisan az arborizáció hiányzik, vagy gyér. Rossz állapotú, korlátozott 

légzésvisszatartású betegek esetén az angiographia megítélése nehéz, gyakran csak a nagyobb 

centralis ágakról tudunk nyilatkozni.  

Perfúziós tüdő scintigraphia az embolisatio által érintett tüdőállomány perfúziójának kiesését 

képes ábrázolni. Jellegzetesen tüdőemboliában a ventiláció megtartott, ezért a kombinált 

perfúziós-ventilációs scintigraphia viszonylagos specificitása miatt hosszú időn keresztül az 

egyik legfontosabb képalkotó módszer volt akut pulmonalis embolia gyanúja esetén. 

Hátránya, hogy ez a módszer is indirekt ábrázolást nyújt, korlátozoztt szenzitivitással.  

A kontrasztanyagos CT vizsgálat mind a pulmonalis értörzsek, mind a tüdőparenchyma 

pontos nagy felbontású ábrázolására képes. Az értörzseket részlegesen vagy teljesen kitöltő 

thrombo-emboliás massza direkt módon azonosítható, és jól elkülöníthető a 

kontrasztanyaggal telődő érlumentől. CT-angiographiás technikával - megfelelően magas 
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szeletszámú CT-vel - az egészen distalis, subsegmentalis, 2-3 mm nagyságrendű ágak 

érintettsége is biztonsággal azonosítható. A dyspnoés betegek korlátozott légzésvisszatartási 

képessége miatt a gyorsabb mérést lehetővé tevő magas szeletszámú készülékek pontosabb 

diagnózist tesznek lehetővé. A felső végtagi vénák felől beérkező tömény kontrasztanyag a 

vena cava superior magasságában műtermékeket okozhat, ezért a vizsgálatot lassabb 

berendezés esetén célszerű caudo-cranialis irányban végezni, gyors technika mellett pedig 

elengedhetetlen a két fecskendős injektor alkalmazása, ami fiziológiás sóval történő bemosást 

tesz lehetővé.  

A CT fontos előnye, hogy amennyiben pulmonalis embolisatio nem áll fenn, jó eséllyel 

ábrázolja a mellkasi tünetek hátterében álló egyéb pathológiás folyamatot (pl.: ptx, 

pneumonia …stb) Mindezek miatt acut tüdőembolia gyanúja esetén a CT-angiographia az 

adekvát választandó képalkotó módszer.  

  
 

19., 20. ábra Acut pulmonalis embolia CT-angiographiás vizsgálata  

Lovagló embolus a truncus pulmonalis elágazódásában Kétoldali többszörös embolia a hilusi 

ágakban  

Akut mellkasi fájdalom diagnosztikájában a 64 szeletszámot elérő CT-k már lehetővé teszik a 

teljes mellkas EKG-vezérelt vizsgálatával végzett ú.n. hármas kizárás (triple rule-out) 

stratégiát, ami egyazon vizsgálat során a pulmonalis embolia, akut aorta syndroma és akut 

coronaria syndroma kimutatására, illetve kizárására alkalmas. A legkorszerűbb technológián 

alapuló kettős energiájú CT vizsgálatok egyúttal perfúziós analízisre is alkalmasak.  

MRI vizsgálat, mint a CT alternatívája főként jódos kontrasztanyag érzékenység esetén merül 

fel. Kontrasztanyagos MR-angiographia kevésbé pontos ábrázolást nyújt, mint a CTA, de a 

nagyobb a.pulmonalis ágak emboliás érintettségének kimutatására alkalmas. Kontrasztanyag 

nélkül a szív vizsgálatában fontos szerepet játszó „steady-state” típusú szekvenciákkal 

végzett végzett natív MRI vizsgálat képes a centralis ágak lumenének ábrázolására, ami pl. a 

terhesség során felmerülő pulmonalis embolia gyanú tisztázásában segít.  
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8.2.2.3 Pulmonalis artériás hypertonia 

Mellkas röntgen felvételen a kisvérkör jellegzetes centro-perifériás kaliber-diszkrepancia 

képét nyújtja, azaz a centralis artériás törzsek tágulata mellett a perifériás ágak abrupt 

szűkülete figyelhető meg. Kimutathat olyan chronicus előrehaladott tüdőbetegséget, ami cor 

pulmonale chronicum kialakulását magyarázza.  

Echocardiographia jobb szívfél terhelés jeleit mutatja, de az állapot primer vagy secunder 

jellege ennek alapján nem dönthető el.  

CT vizsgálat elvégzése elsősorban a háttérben álló chronicus thromboemboliás folyamat 

kizárása, a tüdő parenchyma megítélése céljából, illetve előrehaladott állapotban 

tüdőtranszplantáció előtti felmérés részeként indokolt.  

8.2.2.4 Pulmonalis vénás hypertonia 

Bal kamra elégtelenségben a röntgen felvétel apico-basalis kaliber diszkrepanciát mutat, azaz 

a csúcsi régió tüdővénái kifejezettebb tágulatot mutatnak, mint a basis közeli tüdővénák. 

Emellett a kialakuló - kezdetben bazális lokalizációjú - interstitialis oedemával párhuzamosan 

basalisan az interlobularis septumok, - a secunder lobulusok falának oedemás 

megvastagodásával magyarázható ú.n. Kerley B vonalak jelennek meg. Mindez ma már 

másodlagos jelentőséggel bír az echocardiographia mellett, ami a bal kamra funkcionális 

állapotának pontos kvantifikálása révén a beteg állapotának érzékeny monitorozására is 

alkalmas.  

Pulmonalis vénás nyomásemelkedést magyarázó ritkább állapot az idiopathiás vagy iatrogen 

vena pulmonalis stenosis, mely utóbbi bal kamrai thermoablatios kezelés szövődményeként 

fordul elő napjainkban. Kimutatására CTA és MRA vizsgálat egyaránt alkalmas, a CT 

előnye, hogy a következményes regionális vénás congestio jeleit a tüdőparenchymában 

érzékenyen ábrázolja.  

8.2.3 Systémás artériák és vénák betegségei 

8.2.3.1 Congenitalis nagyéranomáliák 

8.2.3.1.1 Coarctatio aortae  

Két alaptípusa:  

1. preductalis- az aortaív distalis, hosszabb szakaszának hypoplasiája  

2. postductalis - ez a klasszikus isthmus magasságában, azaz a bal a.subclavia eredésétől 

distalisan kialakuló rövid szakaszú szűkület  

Tünetei alapján rendszerint már csecsemőkorban felismerésre kerül. Klasszikus diagosztikája 

a rtg kontrasztanyaggal végzett katéteres angiographiás vizsgálaton alapul, mely ábrázolja a 

szűkület mértékét, hosszát, a kollateralis rendszert és a társuló anomáliákat. FŐ előnye, hogy 

direkt „véres” nyomásmérést tesz lehetővé, ami a nyomásgradiens alapján segít a terápiás 

protokoll megválasztásában. Emellett katéteres beavatkozás során ballon dilatatiora vagy 

stent beültetésre is sor kerülhet. Hátránya az invazivitás, ami újszülött és csecsemőkorban a 

kis kaliberű perifériás erek miatt nem ritkán vezet lokális szövődményhez. A primer műtéti 

korrekciót követően szükség van követésre, egyrészt a residualis stenosis felmérése céljából, 

másrészt a postoperativ területen idővel kialakuló pseudoaneurysma veszélye miatt. (Ez a 

műtéti területen kialakuló olyan, rendszerint excentrikus értágulat, melynek falát nem, vagy 

csak részben alkotják az érfal normális rétegei.) Az ismételt vizsgálatok nem-invazív és 

lehetőleg sugárexpozícióval nem járó módszert igényelnek.  
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Echocardiographia újszülöttban még lehetővé teszi az aortaív direkt vizualizációját, ami segít 

a diagnózis felállításában. Később a hypertonia miatt kialakuló bal kamra terhelés jelei, 

valamint a gyakori társuló szívfejlődési rendellenességek megítélése miatt van jelentősége. 

Leggyakoribb társuló anomália a bicuspidalis aortabillentyű.  

CTA vizsgálat nagy felbontású ábrázolást nyújt a szűkületről, illetve postoperativ 

szövődményekről, és csecsemőkorban könnyebb kivitelezése, de a viszonylag magas 

sugárdózis miatt lehetőség szerint MRI vizsgálat preferálandó. Az MRI a már kooperációra 

alkalmas korosztályban ideális az aorta morfológiája mellett a szív társuló anomáliáinak 

megítélése és a kollateralis keringést kvantifikáló áramlásmérés lehetősége miatt.  

  
 

21., 22. ábra Coarctatio aortae  

Kontrasztanyagos MR-angiographia CT-angiographia - volumen ábrázolás  

8.2.3.1.2 Aortaív anomáliák  

Normális esetben az aortaív a bal föhörgőt megkerülve bal oldali aorta descendensben 

folytatódik, belőle három supraaorticus ág ered. Lefutása lehet a szokottnál elongáltabb, akár 

a supraclavicularis régióba terjedhet, ami - amennyiben nem jár compressios tünettel - normál 

variációnak tekinthető. A supaaorticus értörzsek eredési és elágazódási mintázata széles 

variabilitást mutat, ami ugyancsak nem kóros, de ismerete feltétlenül szükséges, elsősorban 

azért, mert a katéteres intervenciók során egyes értörzsek így nehezen kereshetők fel.  

A magzati IV. aortaív-pár egyes szakaszainak normális involúciója vezet a szokott aortaív 

anatómia kialakulásához. Amennyiben ez a folyamat atípusos módon zajlik le, olyan 

anomáliás érlefutások alakulhatnak ki, melyeket az ú.n. vascularis ring gyűjtőnévvel illetünk. 

Klinikai jelentőségüket a légutakra és az oesophagusra gyakorolt kompressziós hatás okozza: 

stridor, dysphagia hívja fel leggyakrabban a figyelmet jelenlétükre. A legegyszerűbb ilyen 

anomália a gyakran csak felnőttkorban mellékleletként észlelt aberráns, retro-oesophagealis 

lefutású jobb arteria subclavia („arteria lusoria”). Teljes vascularis ring klasszikus példája a 

kettős aortaív, ami többnyire már korán rekonstrukciós műtétet indikál.  

A ring-spektrum kimutatásában fontos szűrő szerepe van a hagyományos röntgen felvételnek, 

lehetőleg a trachea megítélését lehetővé tevő technikával. Kontrasztanyagos 

nyelésvizsgálattal az oesophaguson jellegzetes lateralis és hátulsó benyomatok észlelhetők.  

CTA vagy MRA vizsgálat az anatómiai viszonyokat pontosan ábrázolja, tisztázza mely aorta 

segmentumok átjárhatók, melyek hypoplasiásak vagy teljesen hiányoznak, honnan erednek az 
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egyes supraaorticus ágak. Mindez a pontos műtéti stratégia meghatározásához 

elengedhetetlen. CT előnyösebb minden esetben, amikor a tüdő és légutak megítélése is 

fontos.  

   
 

   

23., 24., 25. ábra Aortaív anomáliák CTA képe: primer axialis szelet és volumen ábrázolás  

Vascularis ringet képező kettős aortaív: domináns jobb és filiformis bal ív Jobb oldali aortaív 

+ perzisztáló jobb ductus Botalli  

8.2.3.1.3 Nagyvénák anomáliái  

A vena cava superior lehet kettőzött, a perzisztáló bal oldali cava a sinus coronariusba ömlik, 

ami ilyenkor tágabb. Önmagában nem kóros, de gyakori kísérője más anomáliáknak. Bal 

oldalról történő centralis venás katéter vagy pacemaker elektróda bevezetés esetén van 

jelentősége.  

A vena cava inferior anomáliái leggyakrabban mellékleletek, és önmagukban nem 

prediszponálnak szövődményekre. A cava distalis szakasza gyakran kettőzött, a bal oldali 

cava a bal vena renalisba ömlik. Ugyancsak gyakori az ú.n. azygos continuatio: az egyébként 

szokványos lefutású értörzs a máj alatt dorsal felé halad, és a vena azygosban folytatódik, a 

májvénák pedig ettől függetlenül szájadzanak a jobb pitvarba. Ez az anomália gyakran társul 

polyspleniával és része lehet komplex isomerismusoknak, amikor a mellkasi és hasi szervek 

situsának anomáliái társulnak egymással.  

A vénás törzsek anomáliái ultrahang vizsgálattal csak részben tisztázhatók, egyes szakaszok a 

mellkasban, a rekesz magasságában és a retroperitoneumban korlátozottan vizualizálhatók. 

Atípusos vénás lefutások esetén egyik fő megválaszolandó kérdés, hogy veleszületett, vagy 

szerzett, post-thromboticus jellegű állapotról van-e szó. Ennek tisztázásában a hagyományos, 

distalis vénás kontrasztanyag befecskendezésen alapuló venographiás (vagy régiesen 

phlebographiás) módszerek is csak korlátozott információt nyújtanak. Legpontosabb 

megítélés a vénás fázisban végzett kontrasztanyagos CT vizsgálattól várható, amit lehetőleg a 

rutin protokollnál magasabb, legalább 2 ml/tskg kontrasztanyag dózissal kell végezni annak 

érdekében, hogy az esetleges lassabban telődő vénák is biztosan azonosíthatók legyenek.  
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8.2.3.2 Perifériás vascularis malformatiok 

A mindmáig gyakran helytelenül haemangiomának nevezett betegségcsoport két fő típusát 

különböztetjük meg: a magas és alacsony áramlású malformatiokat.  

A magas áramlású vagy arterio-venosus malformatiokat (AVM) shunt keringés jellemzi, a 

keringés felgyorsul, az afferens artériák és efferens vénák kitágulnak a megnövekedett 

átáramló vérmennyiség miatt. Duplex UH vizsgálat a nidusban shunt keringés direkt jeleként 

igen magas sebességű és alacsony rezisztenciájú áramlást, melynek végdiastolés sebessége 

magas, a vénákban pulzatilis áramlást mutat. Az afferens artériában annál alacsonyabb 

perifériás rezisztencia észlelhető, minél közelebb vagyunk a nidushoz. Minél magasabb a 

shunt volumen, annál inkább arterializált, pulzatilis áramlás mérhető az efferens vénákban. A 

diagnózis felállításának hagyományos módja a katéteres angiográfia, mely mindmáig 

legpontosabb térképet nyújt a shunt-öt tápláló artériás ágakról, a draináló vénákról, a nidus 

pontos kiterjedéséről, a keringés gyorsaságáról. Az invazív katéterezés legfontosabb előnye, 

hogy egyúttal alkalmat nyújt a tápláló artériák szelektív és szuperszelektív felkeresése során 

azok embolotherápiájára. MRI vizsgálat során a hagyományos metszeti képeken a gyors 

áramlású érképletek irregularis jelvesztés formájában azonosíthatók, kontrasztanyagos MRA 

felvételek pedig DSA-hoz hasonlóan áttekintően ábrázolják a kóros angioarchitecturát. 3D 

mérés gyors ismétlései (kvázi 4D) korlátozott hemodynamicai információt is nyújthatnak. A 

CTA ebben a vonatkozásban kevésbé jó szöveti differenciációt tesz lehetővé, és csak statikus 

információt nyújt.  

Az alacsony áramlású malformatiok megynyilvánulhatnak vénákból, capillarisokból, 

nyirokerekből álló, változó összetételő tumorszerű elváltozások formájában, illetve állhatnak 

irregularis lefutású és kaliberű erek hálózatából. A test legváltozatosabb régióiban 

előfordulnak, gyakran kiterjedten, akár teljes végtagot érintve. Közös sajátságuk, hogy 

bennük nincs kórosan felgyorsult áramlás, legfeljebb vénás jellegű keringés jelei 

detektálhatók. Ultrahang vizsgálat észlelheti a szabálytalan, gyakran tág vénás fonatokat, 

lymphaticus malformatiok rendszerint cysticus komponenst tartalmaznak. Röntgen vizsgálat 

főként a társuló csontszerkezeti eltérések, deformitások megítélésére alkalmas. Hagyományos 

arteriographia lehet teljesen negatív, vagy vénás fázisú felvételeken jelez csak halvány 

telődést. Perifériás venographia során a mély és felületes vénás törzsek szabálytalan 

anatómiája ítélhető meg, de az eltérések lassú keringésük, cavernosus komponenseik miatt 

teljes egészükben nehezen tölthetők fel. A legpontosabb ábrázolás MRI vizsgálattal érhető el: 

a T2 súlyozott méréseken az alacsony áramlású malformatiok jellegzetesen magas 

jelintenzitású , esetenként lobulált jellegű elváltozások, melyek jól elkülönülnek az ép 

szövetektől. A kontrasztanyagos T1 súlyozott felvételeket viszonylag hosszú késleltetéssel 

készítve a telődő és thrombotizált elváltozások valamint cystosus komponensek jól 

differenciálhatók. Az alacsony áramlású malformatiok direkt punctioval történő 

kontrasztanyagos feltöltése indokolt lehet olyan esetekben, amikor sclerotherapia során az 

elvezető vénák anatómiájának pontos ismerete szükséges.  
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26., 27., 28. ábra A bal alsó végtagot kiterjedten érintő vénás vascularis malformatio T2 

súlyozott MR felvételeken axialis síkban a comb és térd magasságában, coronalis síkban  

8.2.3.3 Atherosclerosis 

A napi gyakorlatban az atheroscleroticus hátterű érbetegségek teszik szükségessé a vascularis 

képalkotó vizsgálatok döntő többségét. A pontos diagnosztika jelentőségét aláhúzza, hogy a 

mortalitási statisztikákban a cardiovascularis okok vezető helyen állnak a daganatos 

betegségek mellett. Az atherosclerosis korai manifesztációja az érfalak intima-media 

rétegének kiszélesedése, lipidgazdag plakkok kialakulása, melyekben fibrosis, degeneratív 

folyamat, mészlerakódás jön létre változó mértékben. Állományukban bevérzés alakulhat ki, 

felszínük exulcerálódhat. A plakkok az érkeresztmetszet fokozódó hányadát elfoglalva 

szűkületet, elzáródást okoznak, a felszínükön kialakuló thromboticus felrakódások pedig 

distalis embolizáció forrásai. A tünetek az adott vérellátási terület funkciójától függőek, és 

általában a fokozatosan kialakuló szűkületek esetén már csak viszonylag előrehaladott 

esetekben jelentkeznek. Az acut érelzáródás tünetei ezzel szemben mindig kifejezettek, mivel 

nincs idő az elégséges keringést biztosító collateralis keringés kialakulására.  

A képalkotó vizsgálatok célja kettős: a) az atheroscleroticus folyamat bizonyítása, a kérdéses 

területet érintő plakkok észlelése, és b) a következményes szűkület mértékének lehetőség 

szerinti kvantifikálása, a hemodinamikai szignifikancia megítélése. A diagnosztikus stratégia 

meghatározásakor minden érterület vizsgálatakor a terápiás döntés megalapozásához 

elégséges információt nyújtó, lehető legkevésbé megterhelő, és racionális költségvonzatú 

vizsgálatokat kell választanunk. (Ne felejtsük, hogy népbetegség lévén egy-egy elfogadott 

diagnosztikus protokoll évente többezer vagy akár többtízezer vizsgálat költségét terheli az 

egészségügyre.)  
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8.2.3.3.1 Stroke - cerebrovascularis betegség  

A stroke hátterében az agyat ellátó artériás törzsek atheroscleroticus érintettsége áll az esetek 

döntő többségében. Az agyat ellátó négy artériás törzs extracranialis lefutása hosszú 

szakaszon jól vizualizálható ultrahang vizsgálattal. Kedvező, hogy a cerebrovascularis 

eseményeket okozó atheroscleroticus elváltozások az esetek jelentős részében a carotis 

bifurcatioban helyezkednek el, így nyaki ultrahanggal jól ábrázolhatók. Az UH észleli a 

plakkokat, alkalmas méretük és szerkezetük megítélésére. A döntően lágy, könnyen rupturáló 

vékony fibrotikus sapkával fedett lipidgazdag plakkokat tekintjük instabilnak, állományuk 

inhomogenitása, felszínük egyenetlensége is rossz prognosztikai faktor. Exulceratio, azaz a 

felszín konzekvensen kimutatható excavatioja fokozott embolia kockázatot jelent. A 

calcifikált plakkok kevésbé instabilak, gyakran idősebb betegekben látunk kiterjedt meszes 

eltéréseket. Ezek hangárnyékolással is járnak, ami nehezíti a általuk takart érlumen 

megítélését. A plakkok mellett vagy azoktól függetlenül az érlumenben thrombus is lehet, 

ami friss esetben alacsony echogenitású, azaz az áramló vértől alig különül el, így friss 

occlusio észlelése nehéz lehet. A szervülő thrombus echogenitása emelkedik, ami észlelését 

könnyíti. Color Doppler segítségével pontosabban definiálható a plakkok kontúrja, 

egyértelműen meghatározható a residualis lumen a szűkült szakaszon, illetve biztosabban 

elkülöníthető a teljesen elzárt érszakasz és a nagyfokú szűkület. Kontrasztanyagos UH 

vizsgálat alkalmas a vulnerabilis plakkok bazális érújdonképződésének kimutatására, ebben 

egyenértékű az MRI vizsgálattal. Az arteria carotis interna proximális szakaszán 

elhelyezkedő szűkület mértékének meghatározása a cerebrovascularis diagnosztika egyik fő 

feladata, mivel a szűkület mértékével párhuzamosan nő a stroke kockázat, ami rekontrukciós 

műtéttel, vagy stent beültetéssel előzhető meg. Kb. 50 %-os diameter redukció az a szint, 

ahonnan a stenosisokat hemodinamikailag szignifikánsnak tekintjük. E szint alatt a stenosis 

mértéke egyszerű 2D, azaz planimetriás mérés alapján jól becsülhető. A stenosis mértékének 

fokozódásával turbulencia jelenik meg, az áramlási sebesség egyre inkább emelkedik, így 

50%-ot meghaladó szűkületek kvantifikálása már megalapozottabb a haemodynamicai hatás, 

azaz az áramlási sebesség emelkedés mértéke alapján. (Táblázat)  

Arteria carotis interna proximalis stenosisának kvantifikálására alkalmazott szemikvantitatív 

kategóriák  

Diameter 

redukció (%)  

Systolés csúcssebesség 

(cm/s)  

Végdiastolés 

csúcssebesség (cm/s)  
Áramlás jellege  

1 - 49  < 125  < 40  
Enyhe spectrum 

kiszélesedés  

50 - 69  125 - 250  40 - 100  
Kifejezett spectrum 

kiszélesedés  

70 - 99  250 <  100 <  
Kifejezett spectrum 

kiszélesedés  

100  -  -  
Áramlás nem 

detectálható  

   

Doppler vizsgálattal nemcsak a vizsgált magasságban, hanem az attól proximalisan vagy 

distalisan elhelyezkedő, de direkt nem vizualizálható stenosisok is felimerhetők. A proximális 

stenosis post-stenoticus, „nyomott” görbét eredményez, melynek systolés felhágó fázisa 

laposabb, a pre-stenoticus görbe ezzel szemben magas impedanciájú, azaz keskeny systolés 
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csúcs után a sebesség gyorsan nulla körüli értékre csökken.  

Amennyiben szignifikáns stenosist találunk, a beteg szoros ultrahang követése indokolt. Nagy 

beteganyagon végzett vizsgálatok (pl.: NASCET - North American Symptomatic Carotid 

Endarterectomy Trial) 70%-os mértéket meghaladó stenosis esetén a stroke kockázat már 

meghaladja a műtét vagy intervenció kockázatát, ezért annak elvégzése indokolt. Ekkor, vagy 

minden diagnosztikai bizonytalanságot hordozó esetben indokolt a duplex ultrahang vizsgálat 

kiegészítéseként továbblépni a cerebrovascularis rendszert egészében ábrázoló komplex 

képalkotó módszerekre.  

  
 

   

29., 30. ábra Arteria carotis interna stenosis  

Duplex ultrahangvizsgálat célzott Doppler méréssel Kontrasztanyagos MR-angiographia  

A hagyományos katéteres angiográfia mindmáig gold standard-nak számít a nagy felbontású 

anatómiai ábrázolás és a keringésdinamika pontos megítélése miatt. A cerebrovascularis 

artériás rendszer átfogó térképszerű ábrázolására mind a CTA, mind az MRA technika 

alkalmas. Mindkét módszerrel az aortaívtől a circulus Willisi magasságáig a teljes érlefutás jó 

minőségű megjelenítése a cél. A CT kissé jobb térbeli felbontást nyújt, érzékenyen ábrázolja 

a calcificalt plakkokat és pontosan ábrázolja a stenosisban a residualis lument. Megjelenítését 

kissé nehézkessé teszi a koponya és nyaki gerinc csontozata, ami miatt angiographia-szerű 

ábrázolásra csak speciális programmal van mód. Az MRA felvételek egyszerű DSA-szerű 

megjelenítését a csontok nem zavarják. Emellett az MRI fő előnye, hogy egy ülésben 

alkalmat ad a koponya vizsgálatára, így a terápiás stratégiát esetleg módosító agyállományi 

eltérések (pl.friss ischaemiás laesio) is lehető legpontosabban kerülnek észlelésre.  

Az arteria vertebralisok megfordult áramlási iránya steal syndromát jelez, azaz az azonos 

oldali arteria subclavia proximalis (az a.vertebralis eredése előtti) szakaszának nagyfokú 

stenosisára vagy occlusiojára utal. Ez az elváltozás angioplasticával vagy stent beültetéssel 

jól kezelhető és a vertebrobasilaris tünetek megszüntethetők, ezért fontos a steal észlelése 

nyaki duplex UH vizsgálat során. Az arteria vertebralisok szűkülete leggyakrabban eredésük 

magasságában fordul elő. Doppler vizsgálat post-stenoticus keringés indirekt jeleit mutatja, 

amit nem mindig könnyű elkülöníteni fiziológiás aszimmetriától. A vertebralis rendszeren 

végzett műtét vagy intervenció elsősorban akkor jön szóba, ha a kétoldali carotis rendszert is 

többszörös obliteratív elváltozás érinti, és az agyi artériás beáramlás javítása emiatt 

létfontosságú.  
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8.2.3.3.2 Renovascularis hypertonia  

Arteria renalis stenosis terápia rezisztens hypertoniát okoz. A szűkület által okozott 

hypoperfusio és maga a huzamosan fennálló hypertonia is másodlagosan a veseparenchyma 

károsodásához vezet, ami a hypertoniát is súlyosbítja, illetve veseelégtelenséget okoz. A 

szűkület hátterében leggyakrabban atheroslerosis áll, de a fiatalkori eseteket rendszerint 

egyéb pathológiai folyamat magyarázza: fibromuscularis dysplasia, arteritis (pl.:Takayasu) 

vagy congenitalis stenosis. Klinikai gyanú esetén indokolt radiológiai vizsgálatot vagy 

scintigraphiát végezni. Ha a stenosis időben észlelésre kerül, akkor műtéti rekonstrukciója 

vagy katéteres tágítása megszünteti a hypertoniát és a veseelégtelenséghez vezető 

hypoperfusiót is.  

Az UH vizsgálat önmagában csak a vesék kisebb mérete, a parenchyma elkeskenyedése 

alapján enged a. renalis stenosisra következtetni. Doppler technikával, amennyiben direkt 

látótérbe hozhatók a veseartériák, felgyorsult keringést és post-stenoticus turbulenciát 

észlelhetünk. Az esetek nagyobb részében (főként korpulens betegeknél) azonban az artériák 

eredése nehezen ítélhető meg, és az sem dönthető el egyértelműen, hány esetleges accessorius 

arteria halad még az aortából a vesékhez. Dorso-lateralis irányból az intrarenalis segmentalis 

artériák áramlása analizálható: amennyiben a tőlük proximalis arteria szakaszon stenosis áll 

fenn, akkor a regisztrált Doppler görbék post-stenoticus jellegűek: a systolés felhágó szakasz 

laposabb, az u.n. acceleratios idő 0.08 sec-ot meghaladó érték lesz, emellett hiányzik az „ 

early systolic peak” (ESP)-nek nevezett kora-systolés hullám, és a diastolés sebesség relative 

magasabb lesz, a perifériás rezisztencia csökkenésére utalóan. A módszer ugyanakkor nagy 

gyakorlatot igényel, és erősen operátor-dependens, ezért napjainkban nem végzik széles 

körben. Speciális centrumokban a terápiás intervenciók utáni nyomonkövetés értékes 

eszköze.  

Perfúziós scintigraphia a két vese izotópfelvételének eltérése alapján képes a significans 

arteriás stenosist kimutatni. A módszer érzékenyebbé tehető ACE inhibitor adásával, ami 

kifejezettebbé teszi az érintett oldal aktivitásának csökkenését. Amennyiben az ACE gátló 

elhagyása után megismételt vizsgálat javuló perfusiót mutat, ez alátámasztja az artériás 

stenosist. Kétoldali szűkületek kimutatása ezzel a módszerrel problematikus, mivel az ACE 

inhibitor alkalmazása kontraindikált.  

  
 

31., 32. ábra Arteria renalis stenosis  
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Kontrasztanyagos MR-angiographia Kontroll CT-angiographia kétoldali stenosis miatti stent  

implantatio után  

A diagnózis felállítására CTA vagy MRA vizsgálat alkalmas. Mindkét módszerrel 

kimutathatók az anatómiai variációk, az értörzsek eredését és distalisabb lefutását érintő 

atheroscleroticus kontúregyenetlenségek és szűkületek, esetleges tágulatok és egyúttal a 

vesék másodlagos parenchymás károsodása is. A CT érzékenyebb a calcificalt plakkok 

kimutatására, és a kisebb kaliberű distalis ágak ábrázolódása is diagnosztikus értékű. Az 

MRA főként a főtörzs stenosis kimutatására alkalmas, de fiatalabb életkorú betegek esetében 

előnyös, hogy nem jár sugárterheléssel. Beszűkült vesefunkció esetén viszont mindkét 

kontrasztanyagos technika kerülendő vagy csak igen körültekintően alkalmazható. 

Alternatívát a kontrasztanyag nélkül kivitelezhető navigátor-vezérelt 3D steady state MRI 

szekvenciák jelenthetnek, melyek az MR-coronarographiához hasonló módon képesek a 

főtörzsek ábrázolására.  

8.2.3.3.3 Mesenterialis ischaemia  

Az aorta páratlan splanchnicus ágait érintő szűkületek-elzáródások chronicus mesenterialis 

ischaemiát okoznak, ami angina abdominalis képében jelentkezik. Az acut elzáródás, amit 

többnyire mesenterialis embolisatio okoz, acut hasi katasztrófa képében jelentkező magas 

letalitású állapot. Mindkét konstellációban a CTA vizsgálat ígér legpontosabb diagnózist, 

emellett a hasi szervek általános megítélését is lehetővé teszi.  

8.2.3.3.4 Perifériás (végtagi) artériás betegség  

Az alsó végtagot ellátó artériák obliteratív eltérése a subrenalis aortától az egészen distalis 

végartériákig bárhol, bármilyen kombinációban előfordulhat, és súlyosságától, valamint 

kialakulásának dinamikájától függően okoz artériás nyomásgradienst, és ezzel párhuzamos 

panaszokat. A fokozatosan kialakuló stenosisok-occlusiok claudicatio intermittens képében 

okoznak tüneteket, melynek súlyosbodása a járási távolság csökkenésével adható meg. 

Egészen súlyos esetben már nyugalmi fájdalom jelentkezik és ezt követően alakulnak ki 

gangrénák, trophicus fekélyek. Az acutan kialakuló kritikus végtagi ischaemia hátterében 

rendszerint artériás embolisatio áll, és sürgős műtéti beavatkozást indokol. Az alhas és a 

lábszár szintje közötti proximalis artériák műtéti vagy intervenciós revascularisatiora 

alkalmasak lehetnek, az ennél distalisabb, perifériás túlsúlyú betegség (pl. diabetesben) 

gyógyszeres kezelést igényel, esetleg sympatectomia hozhat javulást. Az obliteratív 

érbetegség gyanújával érkező betegek primer felmérése a klinikai tünetek (pulzusok 

tapintása…) és a Doppler nyomásmérések alapján történik, ezen belül fontos kvantitatív 

paraméter a felső/alsó végtagi nyomásindex. Amennyiben az adott klinikai stádiumban 

revascularisatio még nem kerül mérlegelésre, képalkotó vizsgálat sem indokolt. A teljes alsó 

végtagi color Doppler analízis ugyan megterhelés nélkül viszonylag pontos képet nyújt az 

eltérések eloszlásáról és súlyosságáról, időigényessége miatt nem ajánlható szűrőjellegű 

alapvizsgálatnak a cerebrovascularis rendszer analógiájára. További hátránya, hogy nem 

nyújt átfogó térképszerű ábrázolást, ami egy invazív beavatkozás megalapozásához ideálisan 

rendelkezésre áll. Az intervenciók sikeres kivitelezéséhez ugyanis létkérdés a teljes artériás 

tengely áttekintése annak érdekében, hogy esetleges tandem stenosisok, beáramlási vagy 

kiáramlási akadályt képező eltérések is kiderüljenek.  
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33., 34. ábra DSA vizsgálat alsó végtagi obiterativ artériás betegségben  

Magas aorta occlusio - Leriche syndroma Kétoldali többszörös arteria femoralis stenosis  

A hagyományos megközelítés szerint az adekvát ábrázolás eszköze a katéteres angiographia, 

lehetőleg DSA technikával, ami kis kontrasztanyag mennyiségek ismételt beadásával néhány 

lépésben képes a teljes artériás rendszert ábrázolni oly módon, hogy a lelassult keringésű 

területeken is a megfelelő késői fázisú felvételek lehetővé teszik a kiáramlási pálya 

megítélését. A DSA előnye, hogy kis ágak, collateralisok telődése is ábrázolódik, 

haemodynamicai információt is nyújt, és akár ad hoc lehetőséget nyújt ballonkatéteres PTA 

beavatkozás és/vagy stent implantatio kivitelezésére. Amennyiben a kétoldali ágyékhajlatban 

nincs katéterezhető artériás törzs, alternatív megközelítésként felső végtag felől is történhet a 

behatolás. A stenosisok gradálásában szemikvantitatív kategóriák használhatók: 50% alatti 

enyhe, 50-75 % közötti mérsékelt fokú és 75 % fölött kifejezett stenosis. Automatikus 

analízis program is segítheti a mérést, ami a kontraszttelődés intenzitása alapján esetleges 

excentrikus stenosist is felismerhet.  

  
 

35., 36. ábra Bal oldali segmentalis occlusio a femoro-poplitealis átmenetben .  

Kontrasztanyagos MR angiographia CT-angiographia  

A sokszeletes MDCT alkalmas olyan CTA vizsgálat elvégzésére, ami a rekesztől a bokákig a 
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teljes artériás arborizációt jó intenzitással és megfelelő térbeli felbontással ábrázolja, 

többnyire megfelelő diagnosztikus értékű, és különösen kedvező elesett állapotú betegek 

gyors vizsgálatára. Problematikus pont a vizsgálat statikus jellege: a két végtag különböző 

sebességű keringéséből fakadó telődési intenzitás különbségek legfeljebb a kontrasztanyag 

dózis jelentős emelésével csökkenthetők. További korlátozó tényező, hogy a cruralis 

kiáramlási pálya állapota a súlyosan atheroscleroticus, meszes falú erekben nehezen mérhető 

fel, mert maguk a plakkok korlátozzák a lumen átjárhatóságának megítélését. A 

kontrasztanyagos MRA hosszabb szakaszú vizsgálathoz speciális asztalléptetéses technikát 

lehetővé tevő programot igényel. Ennek segítségével elhúzódó kontrasztanyag bólus beadása 

mellett három lépésben kielégítő térbeli felbontással leképezhető az alhasi aortától a bokákig 

terjedő artériás rendszer. Itt is származhat szuboptimális vizsgálat az erősen lelassult 

keringésből. Az MRI vizsgálat maga kissé hosszadalmasabb, ami pl. nyugalmi fájdalomban 

szenvedő betegek esetében nehezen tolerálható mozdulatlanul. Az utólagos feldolgozás 

viszont egyszerűbb: sem meszes plakkok, sem csontok nem zavarnak.  

Egészében mind a CTA, mind az MRA vizsgálat legjobb teljesítményt az aorto-iliacalis és 

femoro-poplitealis szakaszt érintő viszonylag limitált kiterjedésű és súlyosságú esetek 

diagnosztikájában nyújt.  

A felső végtagi atheroscleroticus eltérések ritkábban okoznak tünetet (többnyire a generalizált 

érbetegség által egyéb területeken okozott tünetek dominálnak), de az alsó végtaggal analóg 

módon akár gangrenáig fajuló kritikus ischaemiás elváltozások alakulhatnak ki, és enyhébb 

esetek is a munkaképességet veszélyeztető állapotot jelenthetnek. A kéz funkcionális 

állapotának fontossága miatt itt a distalis elváltozásoknak is különös jelentősége lehet. A 

axillaris ároktól a csuklóig az UH és Doppler lehetőségei jól kihasználhatók: a felszín közeli 

artériás törzsek jól ábrázolhatók, keringésük megítélhető. Ritkán van szükség csak e területek 

miatt CTA vagy MRA vizsgálatra, de mindkét módszer alkalmas lehet a műtéti tervezést 

segítő ábrázolásra. A tenyéri ívtől distalis területek már kis kaliberű ereket jelentenek, melyek 

csak szelektív katéteres DSA vizsgálattal ítélhetők meg megfelelő felbontással. A vizsgálat az 

ujjak kritikus ischaemiás elváltozásának diagnosztikájában lehet indokolt, amennyiben 

pozitív eset (pl. embolisatio) szelektív thrombolyticus kezelést tehet szükségessé.  

8.2.3.4 Aneurysma betegség 

Aneurysmának az olyan értágulatot nevezzük, melyben az ér átmérője a normális értéket 

legalább 50%-kal meghaladja, és a tágult szakaszon az érfal összes rétege jelen van. Ezzel 

elkülönítjük az ú.n. pseudoaneurysmáktól, melyek valamely lokális hatás következtében (pl. 

trauma, iatrogén sérülés…) kialakuló olyan kiöblösödések, melyeket nem vagy csak részben 

határol normális rétegezettségű érfal. A klinikai gyakorlatban észlelt aneurysmák döntő 

többsége atheroscleroticus eredetű, ami mellett ismerünk congenitalis, gyulladásos és 

degeneratív illetve kötőszöveti betegségekkel összefüggő aneurysmákat is.  

Az aneurysmák, amennyiben méretük nem nagy, nem okoznak klinikai tünetet, és kezelésük 

sem indokolt. Az elvékonyodott, meggyengült érfal rendszerint az átmérő spontán 

növekedéséhez vezet, ami több veszélyforrást is rejt magában. A nagy méretű értágulat 

kompessziós tüneteket okozhat, elhelyezkedésétől függően. A tág érlumenben a keringés 

lelassul, a fal mentén thrombusképződés indul meg, ami gyakran olyan mértéket ér el, hogy 

az átjárható érlumen alig mutat tágulatot. A thrombus distalis embolisatio forrása lehet, mely 

az adott érterületen acut ischaemiás tüneteket okoz. Végül a legfontosabb szövődmény a 

táguló aneurysma rupturája, ami acut beavatkozás nélkül keringésösszeomlást okoz, ezért 

magas mortalitású kórállapot, a betegek jelentős része néhány órán belül meghal. A ruptura 

veszélye az átmérő növekedésével exponenciálisan nő, emellett fontos az értágulat 

geometriája is: a szabályos, fusiformis aneurysmák rupturára kevésbé hajlamosak, mint az 
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excentrikus, saccularis jellegű aneurysmák. A képalkotó diagnosztika szerepe az aneurysmák 

vizsgálatában egyrészt a méretek, ezen belül is a legnagyobb átmérő pontos meghatározását 

és követését jelenti. Az aorta aneurysmáinak vonatkozásában kb. 6 cm átmérő fölött kell 

fokozott ruptura veszélytől tartani, ami kezelést indokol. 5 cm fölött már szoros követés 

indokolt, az esetleges növekedés időbeni észlelésére, ruptura veszélye miatt. 5 cm átmérő 

alatt 6 havonta, stabil esetben évenként indokolt képalkotó vizsgálatot végezni. A pontos 

mérés mellett az operabilitás vagy endovascularis kezelés lehetőségeinek optimális 

meghatározásához az aneurysma anatómiai jellegzetességeit is ismerni kell: a proximális és 

distális nyak helyzete, az oldalágak eredési viszonyai, a fal és a fal menti thrombus 

vastagsága és a perivascularis szövetek fenyegető rupturára utaló eltérései egyaránt fontos 

információt jelentenek.  

A hagyományos vascularis diagnosztikában az aneurysmák ábrázolására angiographiát 

alkalmaztak, ami csak a kontrasztanyaggal telődő átjárható lumen öntvényképét nyújtja, így 

az aneurysma teljes méretéről, falának állapotáról és esetleges fenyegető ruptura jeleiről nem 

nyújt direkt információt.  

Az ultrahang a viszonylag ritkább perifériás, végtagi ill. nyaki aneurysmák diagnosztikájában 

megbízható, a leggyakoribb hasi aneurysmák vizsgálatában már a testalkat függvényében 

változó hatékonyságú. szűrő és követő vizsgálatként jó hatásfokkal alkalmazható, bár 

szabálytalan alakú értágulatok átmérőjének reprodukálható mérésére csak korlátozottan 

alkalmas. A kontrasztanyagos UH egyébként nehezen vizualizálható érszakaszok 

megítélésének szenzitivitását is emeli. A CT és MRI technikák elhelyezkedésüktől 

függetlenül egyaránt alkalmasak az aneurysmák pontos ábrázolására. A primer diagnózis 

során, illetve konkrét bavatkozás tervezéséhez a legpontosabb megítélést teszik lehetővé. A 

mellkasi és intracranialis aneurysmák esetében a követés egyetlen lehetőségét nyújtják, mivel 

ultrahang vizsgálattal e területek nem, vagy csak részben vizualizálhatók. A tervezett 

vizsgálatok esetében, amennyiben van elérhető vizsgálati lehetőség, előnyösebb az MRI 

vizsgálat, ami rendszeres kontrollok során nem teszi ki a beteget ismételt sugárterhelésnek. A 

ruptura gyanú miatt végzett vizsgálatok esetében gyorsasága miatt CT vizsgálat választandó.  

Az aneurysmák korszerű kezelésének kevéssé invazív megközelítése az endovascularis 

rekonstrukció, ami fedett stent, vagy más néven stent-graft implantációval történik. A sikeres 

beavatkozás pontos tervezést igényel, a megfelelő méretű graft kiválasztásához pontosan 

ismerni kell az aneurysmától proximális és distalis érszakaszok átmérőit, az aneurysma 

hosszát, és a fontos oldalág eredések távolságát. E célból mind CTA, mind MRA vizsgálat 

végezhető. A beavatkozás után a kirekesztett aneurysmazsákban thrombosis kialakulását 

várjuk, ezzel együtt csökken a falfeszülés és a rupturaveszély. Amenyiben a thrombosis nem 

következik be, mert valamely okból továbbra is vér szivárog a lumenbe („endoleak”), a 

beavatkozás sikertelennek bizonyulhat, és további terápiás lépések válhatnak szükségessé. Az 

endoleak észlelése rendszeres kontroll vizsgálatokat igényel a stent-graft implantáció után is, 

mely célból a CTA előnyösebb, mert a fémhálóból adódó műtermékek kevésbé zavarják, 

mint az MRA vizsgálatot.  
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37., 38. ábra Hasi aorta aneurysma CT angiographiás vizsgálata  

Nem rupturált aneurysma, kiterjedt fali thrombussal Rupturált aneurysma, retroperitonealis 

haematomával  

  
 

39., 40. ábra Aorta stent graft implantáció utáni kontroll CTA felvételek  

Normális állapot, nincs endoleak Kiterjedt endoleak az aorta bifurcatio magasságában  

8.2.3.5 Aorta dissectio 

Dissectio során az intima réteg berepedésén keresztül vér jut az intima és media réteg közé, 

mely a két érfalréteget egymástól szeparálva egy ú.n. ál-lument hoz létre. Amennyiben 

distalisabban újabb repedés („refenestratio”) alakul ki, az állumenben is áramlás alakul ki. A 

dissectio leggyakrabban az aortát érinti, de előfordulhat más artériákon is (pl. carotis interna). 

Distalisan egész hosszan terjedhet, pl az aortagyöktől a femoralis artériákig. Kialakulásának 

hátterében - főleg a fiatalkori formákban - kötőszöveti betegségek állhatnak, 

legjellegzetesebb ezek közül a Marfan syndroma. Egyszerű atheroscleroticus érfali 

exulceratiok magyarázhatják az idősebb kori formákat.  
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Az aorta dissectionak két alaptípusát különböztetjük meg a Stanford klasszifikáció szerint.: 

„A” típusú dissectioban az aorta ascendens érintett, míg „B” típusú dissectio a bal arteria 

subclavia eredéstől distalisan kezdődik és az aorta ascendens-ív magasságára nem terjed. A 

két típus elsősorban potenciális acut szövődményeiben különbözik: „A” típusú dissectio a 

coronaria szájadékok elzáródását illetve pericardiumba történő rupturát és következményes 

tamponádot, ezáltal azonnali halált okozhat, ezért sürgős rekonstrukciós műtétet indokol, 

szívsebészeti háttérrel. Ezzel szemben a „B” típusú dissectio a hasi oldalágak elzáródása 

miatt subacut jelleggel idézhet elő életveszélyes állapotot (intestinalis ischaemia, 

veseelégtelenség), ami miatt érsebészeti beavatkozás lehet indokolt, de erre lényegesen 

ritkábban kerül sor sürgősségi jelleggel. Mindkét dissectio típus késői szövődményei között 

szerepel a meggyengült érfal miatt kialakuló növekvő méretű és rupturaveszéllyel járó 

dissectios aneurysma.  

A primer képalkotó diagnosztikára többnyire sürgősségi jelleggel, nemritkán instabil állapotú 

betegeken kerül sor, ezért a CTA a legelőnyösebb, ami kooperáció nélkül is diagnosztikus 

értékű ábrázolást képes nyújtani. Leglényegesebb kérdés a dissectio típusa, a supraaorticus és 

hasi ágak érintettségének és eredési viszonyainak tisztázása, a valódi és állumen anatómiája, 

átjárhatósága. Az erősen pulzatilis aortagyök megítélése problematikus lehet, mert az 

elmozdulások miatt többszörös kontúrral leképeződő érfal „intima flap” benyomását keltheti. 

Mindez korszerű technika mellett EKG vezérléssel kiküszöbölhető.  

   
 

41., 42., 43. ábra 'B' típusú aorta dissectio CT-angiographiás ábrázolása  

A lument két részre osztó levált intimalemez a bal arteria subclavia eredésétől az aorta 

descendensen végig követhető. A gyorsan telődő valódi lumen intenzív, a lassabban telődő 

állumen halvány kontrasztanyag telődést mutat.  

Akár történik acut beavatkozás, akár konzervatív kezelés mellett döntenek, a beteg 

állapotának rendszeres képalkotó kontrollja indokolt a subacut-chronicus szövődmények 

jeleinek észlelése végett. A programozható kontroll vizsgálatok céljából MRI vizsgálat 

kedvezőbb, mely a kontrasztanyagos MRA ábrázolás mellett EKG-vezérelt dinamikus 

felvételeken az intima flap mozgását is képes ábrázolni.  

Az aorta dissectionak két olyan variánsa, illetve aorta dissectio prekurzoraként számontartott 

formája is létezik, melyek nem járnak az aorta lumenének szeparációjával, és klinikai 

tüneteikben is lényegesen enyhébbek, de lefolyásuk kétesélyes: spontán regresszió, illetve az 

állapot konszolidálódása mellett a folyamat progrediálhat manifeszt dissectio irányában, ami 
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viszont a klasszikus dissectioval megegyező szövődmények veszélyét hordozza. Egyik ilyen 

állapot az intramuralis haematoma, másik a penetráló atheroscleroticus ulcus. Az intramuralis 

haematoma leginkább natív felvételeken azonosítható az aortafal sarlószerű, magas denzitású 

(kb. 60-70 HU) kiszélesedése alapján, a penetráló ulcus körülírt „gomblyukszerű” többlet-

telődés az aorta kontúrján. Felismerésük célzott vizsgálati technikát igényel, ezért lényeges, 

hogy az acut mellkasi fájdalommal jelentkező, és dissectio gyanúja miatt vizsgált betegek 

megfelelő technikai feltételekkel rendelkező intézményben kerüljenek vizsgálatra.  

  
 

44., 45. ábra 'A' típusú intramuralis haematoma (IMH)  

Natív CT: sarló alakú hyperdens thrombus az érfalban. Kontrasztanyagos CT: a fali 

haematoma nehezen ítélhető meg, könnyen fali thrombusnak nézhető.  

8.2.3.6 Gyulladásos érbetegségek 

A különböző vasculitisek jelentős részben a kiserek szintjén jelentkeznek és a diagnózis nem 

képalkotó vizsgálatok alapján történik, vagy a képalkotás nem az érrendszert, hanem az 

érintett szervet célozza (pl. Wegener granulomatosisban a tüdőt). A nagyértörzseket érintő 

Takayasu arteritis és ritkábban az ehhez hasonló, de perifériásabb erekre lokalizálódó arteritis 

temporalis olyan nagyságrendű érfali eltéréseket okoz, ami UH, CT vagy MRI vizsgálattal is 

egyértelműen azonosítható. A gyulladás aktív fázisára jellemző a media-adventitia réteg 

mandzsetta-szerű megvastagodása, parenchymás fázisban jelentkező fokozott kontrasztanyag 

halmozása és a perivascularis szövetek inhomogenitása. MRI felvételeken az érintett érfal 

oedemás és csökkent diffúziót mutat. Jellemző módon a folyamat az artériák fokozódó 

stenosisával, végül elzáródásával jár, ami Takayasu kórban az aortaívből eredő ágak 

proximalis szakaszán jelentkezik először, de a hasi artériákat, sőt ritkán a kisvérkört és 

koszorúérrendszert is érintheti. Ritkábban aneurysma is kialakulhat.  
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46., 47., 48. ábra Takayasu arteritis a supraaorticus artériák proximalis szakaszán: jellegzetes 

körkörös érfali megvastagodás  

Kereszt- és hosszmetszeti UH kép a CCA priximalis szakaszáról T1 súlyozott MRI felvétel 

az aortaív fölötti síkban  

Az érintett érterület ischaemiája mellett systemás tünetek és laboratóriumi eltérések is kísérik 

a folyamatot, ami az aktivitás követésére részben alkalmas. A terápia részben 

immunszupresszív gyógyszeres kezelésből áll, amit néha műtéti vagy katéteres 

revascularisatios lépések egészíthetnek ki. A műtéti korrekció azonban komoly mérlegelést 

igényel, mert amennyiben a bypass graftok anastomosisai gyulladt érszakaszra kerülnek, azok 

restenosisára vagy elzáródására nagy esély van. Képalkotó vizsgálat a folyamat 

nyomonkövetése során általában ismételten történik, mivel az eredetileg érintett területek 

mellett fellángolás esetén új manifesztációk is megjelenhetnek. A betegek gyakran fiatal 

életkorúak, ezért törekedni kell az ultrahang és MRI vizsgálatok lehetőségeit minél inkább 

kihasználni. A supraaorticus artériák a jugulum és axillaris árok felől ultrahanggal jól 

vizsgálhatók, de aortából való eredésük eltérései közvetlenül nem ábrázolhatók, csak indirekt 

Doppler jelek alapján ítélhetők meg. Vékonyabb testalkatú betegek esetén a hasi artériák 

megítélésére is alkalmas az ultrahang, különösen, ha korábbi CTA vagy MRA, esetleg DSA 

által igazolt eltéréseket kontrollálunk. Progresszió gyanúja esetén minden esetben indokolt 

MRA, vagy ha nem elérhető, CTA vizsgálatot végezni.  

A vasculitisek közé tartozó Kawasaki betegség gyermekkorban okozhat aneurysma 

képződést, egyrészt a koszorúérrendszeren, ritkábban a perifériás artériákon is, amit lehetőleg 

ultrahang vizsgálattal kell diagnosztizálni és követni.  

8.2.3.7 Vénás thrombo-embolia 

Coagulopathiák, systémás betegségek és lokális okok (gyakran ezek kombinációja) 

következtében a vénás rendszerben thrombosis alakulhat ki. Ez leggyakrabban a 

haemodynamicailag kedvezőtlen mélyebb helyzető alsó végatagi vénákat érinti. A 

supracardialis vénákban thrombosis leggyakrabban centralis vénás katéter bevezetés 

szövődményeként, vagy tumoros kompresszió következtében alakul ki. A frissen kialakuló, 

falhoz még csak lazán tapadó vérrög elsodródása révén embolisatio alakul ki, ami normális 

keringési viszonyok mellett a kisvérkörben jön létre. Jobb-bal shunttel járó septum defektus 

esetében, illetve alkalmilag jobb-bal shunt nélkül is, „paradox” systemás embolisatio 
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alakulhat ki, ami a cerebrovascularis rendszer irányában jár legmarkánsabb klinikai 

tünetekkel.  

A mélyvénás thrombosisok lokális szövődményként vénás insufficientiát okoznak, melynek 

mértéke az elzáródott véna méretétől és funkciójától függ. Késői következményként post-

thromboticus syndroma fenyeget, mely chronicus vénás elégtelenséget jelent, felületes 

varicositással, súlyos esetben ulcus crurus kialakulásával. A felületes vénákat érintő 

thrombosis-thrombophlebitis rendszerint csak lokális következményekkel jár, bár a nagyobb 

felületes vénák, elsősorban a v. saphena magna thrombosisa ascendálhat, ami pulmonalis 

embolisatiohoz és mélyvénás érintettséghez vezethet. A mélyvénás thrombosisok adekvát 

kezelés nélkül hajlamosak lehetnek mind ascendálva, mind descendálva az eredetinél 

lényegesen nagyobb kiterjedést nyerni, ezáltal súlyosbítva a klinikai tüneteket. Mindez 

indokolja, hogy mélyvénás thrombosis klinikai gyanúja esetén képalkotó vizsgálattal is 

megerősítsük annak jelenlétét, és jellemezzük kiterjedését. Az alsó végtagot és kismedencét, 

valamint a felső végtagot és nyakat érintő acut thrombosisok ultrahang vizsgálattal jól 

detektálhatók: az érintett értörzs keresztmetszete rendszerint kissé megnő, a lumenben 

echoszegény massza foglal helyet, ami miatt a vizsgálófejjel nem comprimálható. Color 

Doppler, valamint pulzus Doppler jel nem nyerhető. A thrombosis által érintett szakasz fölött 

indirekt jelként csökkent beáramlás, distalisan pedig alacsony intenzitású spontán áramlás 

detektálható, mely elveszti légzés-szinkron ingadozását. A szervülő thrombus echogenitása 

nő, a lumen keresztmetszete csökken és részleges recanalisatio jelenhet meg, emellett 

szabálytalan collateralis hálózat erősödik meg az elzárt értörzs lefutásának környezetében. 

Mindez nehezíti a chronicus post-thromboticus állapotok ultrahang megítélését. Minden 

esetben segíthet az ép, ellenoldali érszakaszokkal való összevetés, amennyiben azokat 

hasonló folyamat még nem érintette.  

  
 

49., 50. ábra Alsó végtagi mélyvénás thrombosis color Doppler vizsgálata  

Vena femoralis superficialis teljes és … …vena poplitea részleges elzáródása  

A mellkasi és hasi vénás főtörzsek biztos ábrázolása CT vagy MRI vizsgálatot igényel. 

Mindkét módszerrel problematikus a lelassult keringésű kis kaliberű vénák finom felbontású 

megítélése, de a vena cavák és azokba ömlő nagy vénás törzsek átjárhatósága, acut 

thrombosisa vagy chronicus elzáródása megítélhető velük. Ezen belül is a CT biztosít 

egyszerűbben értelmezhető és nagyobb felbontású ábrázolást.  

Speciális kérdés a porto-lienalis és mesenterialis vénák elzáródása, ami cirrhosis, egyéb 
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etiológiájú portalis hypertonia, hypercoagulobilitással járó állapotok, daganatos 

megbetegedések, septicus állapotok szövődménye lehet. A viszonyok pontos tisztázása 

palliatív TIPS (transjugularis intrahepaticus porto-systemás shunt) beültetés vagy műtét 

megalapozásához, esetleges májtransplantatio lehetőségének mérlegeléséhez elengedhetetlen.  

   
 

51., 52., 53. ábra Vena portae thrombosis megjelenési formái CT felvételeken  

Acut thrombosis csecsemőben Többszörös részleges thrombosis a főtörzsben és Cavernoma 

képződés chronicus thrombosisban perifériás ágakban  

8.2.3.8 Érsérülések 

Traumás vagy iatrogén érsérülések acut keringésmegingáshoz vezethetnek a nagy 

vérveszteség következtében, vagy a lassan szivárgó vérzés latens anemizálódást okozhat. A 

felszín felé (direkt vagy a légutakon, GI tractuson, illetve húgyutakon keresztül) történő 

vérzés észlelése könnyebb, a testüregbe vagy szövetek közé történő vérzés huzamosabb ideig 

rejtve maradhat. Áthatoló érsérülések többnyire sürgős műtéti beavatkozást igényelnek, 

képalkotó vizsgálatra ritkán van szükség.  

Tompa mellkasi sérülés, elsősorban, ha decelerációs mechanizmussal történt, az aorta-

isthmus régió laceratioját és pseudoaneurysma kialakulását vonhatja maga után (akár évek 

alatt progrediálva). A komplex medencecsont és végtag csövescsont törések a szomszédos 

artériás és vénás törzsek direkt sérülésével járhatnak. Máskor a törés fedett vagy műtéti 

repositioja során az értörzs becsípődik a törvégek közé, stenosist vagy occlusiot okozva. 

Tompa sérülések az üreges szervekbe, testüregekbe vagy a szövetek közé történő vérzést 

okozhatnak, melynek forrása nem nyilvánvaló, így adekvát ellátásuk tervezéséhez képalkotó 

vizsgálat szükséges . A traumás esetek legkedvezőbben CTA vizsgálattal ítélhetők meg, ami 

gyors vizsgálattal képes az értörzsek, parenchymás szervek és csontrendszer egyidejű 

ábrázolására. CT minden olyan esetben is indokolt, amikor addig stabil traumás betegen 

testüregi vérzésre utaló klinikai és laboratóriumi jelek alakulnak ki.  

Tompa nyaki sérülések a carotis rendszer dissectioját, a vena jugularisok thrombosisát 

válthatják ki, ezért ilyenkor rutin ultrahang vizsgálat indokolt.  

Körülírt érsérülések kezelésének kevéssé invazív korszerű alternatíváját jelenti a fedett stent 

beültetés, ami angiographiás beavatkozás során történik. Erre CT nélkül, direkt is sor kerülhet 

minden olyan esetben, amikor az érsérülés ténye a tünetek alapján nyilvánvaló.  

Maguk a katéteres intervenciók, különösen abban az esetben, ha anticoagulált betegen 
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viszonylag nagy átmérőjű (2-4 mm) eszköz intravascularis bejuttatásával járnak, okozhatnak 

érsérülést, mind a behatolási ponton, mind kanyargós lefutású érszakaszokon vagy 

katéterezett szájadékokban. Femoralis punkció esetén az ágyékhajlatból a retroperitoneum 

felé növekvő haematoma esetenként csak jelentősebb anemizálódás fázisában derül ki, ezért 

gyanúja esetén sürgős CT vizsgálat indokolt.  

8.2.3.9 Daganatok 

A csecsemőkorban jellegzetes infantilis capillaris haemangioma valódi benignus érdaganat, 

ami a korai életszakaszban mutat proliferatív aktivitást, majd stagnáló periódus után 5-6 éves 

korra rendszerint teljes spontán regresszión megy át. Kezelést csak olyan, klinikai 

viselkedésük alapján malignusabb esetek igényelnek, ahol lokális kompressziós tünet, 

exulceratio vagy társuló systémás tünetek miatt a spontán regresszió nem várható meg. 

Képalkotó vizsgálat csak ilyen esetekben indokolt. Optimális esetben ultrahang és szükség 

esetén altatásban végzett MRI vizsgálat történik. Amennyiben a légutakat komprimáló 

elváltozás miatt az altatás az MRI vizsgálathoz túl kockázatos, CT vizsgálat jelent 

alternatívát.  

Az érrendszerből kiinduló valódi daganatok (pl.: leiomyosarcoma, intimalsarcoma…) 

egyébként ritkák, és tévesen a vascularis malformatiok daganatszerű formáit szokták 

„angiomának” nevezni. A hypervascularisalt elváltozások color Doppler ultrahang 

vizsgálattal többnyire azonosíthatók. MRI vizsgálat, MR-angiographiával kiegészítve 

teljeskörű megítélést tesz lehetővé.  

felnőttkorban a primer érdaganatoknál gyakoribb az, hogy a nagyértörzseket érintő egyéb 

daganatok (pl.: glomus tumor a carotis bifurcatioban) kezelése vagy komplex 

daganatsebészet tervezése (pl.: v.cavaba törő vesetumor) igényel pontos vascularis ábrázolást, 

ami jelenleg legpontosabban CTA vizsgálattal valósítható meg.  

 

   
 

54., 55., 56. ábra Tipikus megjelenésű glomus tumor a carotis bifurcatioban (különböző 

betegek)  

Color Doppler Kontrasztanyagos MRA DSA 
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9. A mellkasi szervek radiológiai diagnosztikája 

Írta: Karlinger Kinga 
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

A postgradualis fejezet célja nem a teljességre való törekvés, nem a radiológia könyvekben 

amúgy is megtalálható leírások recitálása, hanem elsősorban egyes elváltozások hátterének 

megvilágítása, olyan anatomiai és pathológiai részletek feltárása, melyek ismeretében 

könnyebb lesz értelmezni a képalkotó eljárásokkal látható eltéréseket, sőt amiből a várható 

eltérésekre egyenesen következtetni lehet (természetesen a postgradualis fejezet egészében 

tartalmazza az orvostanhallgatóknak szólót)  

A fejezet terjedelmének korlátozott volta miatt ezért egyes elváltozások, jelenségek, 

betegségek csak felsorolás szintjén vannak megemlítve.  

9. 1. Tüdő: 

9. 1. 1. Vizsgáló eljárások 

Mellkas röntgenfelvétel (P-A, A-P, fekvő helyzetű, Friemann-Dahl felvétel)  

A transparens tüdőterületeken a különböző sugárelnyelésű elváltozások árnyékok formájában 

jelennek meg.  

Az átvilágítás során a rekesz kitérése, a mediastinum ingamozgása be-és kilégzésben 

(Holczknecht-Jacobson tünet, amikor az egyik főbronchus – leggyakrabban aspirált, rtg 

árnyékot nem adó, idegentest miatti elzáródása következtében – belégzésben a lezáródott 

tüdő felé mozdul el a hilus, kilégzésben éppen az ellenkező irányba, az ép, most levegőjét 

kipréselő tüdő felé. Ez (rtg)képernyő alatt jól követhető). A hilus-pulzáció, ill. a mellkasra 

rávetülő, v. benne mutatkozó kóros képlet pontosabb lokalizálása lehetséges.  

A CT – spirál CT, MSCT, HRCT axialis szeletsorozatokat készít, volumen adatgyűjtés 

történik, natív-és iv. kontrasztanyagos sorozatokat készithetünk.  

A post-processing eljárások: ablakolás, denzitás mérés, nagyítás, méretmeghatározás, stb, ill. 

a másodlagos rekonstructiók (MPR: sagittális, frontális, valamint 3D) és programok 

(volumetriás, angiographiás kiértékelési lehetőséggel) segítik a diagnosist.  

A HRCT nagyon vékony szeletek révén a tüdő legfinomabb strukturáját teszi láthatóvá – 

elsősorban az interstitiális tüdőbetegségek diagnózisánál van jelentősége. Ne 

''__feledkezzünk meg arról, hogy a fuctiót is tükröző morphológiai (HRCT) vizsgálatnál a 

belégzés mellett kilégzett állapotban is meg kell vizsgálni a teljes tüdőt, mert csak ilyenkor 

látszanak bizonyos jelenségek, mint az obstructiv elváltozások (airtrapping l.alább). Ha 

szükség van rá, a beteget hasonfekve is meg kell vizsgálni: így különíthető el a 

(pozicio)dependens atelektasia a korai subpleuralis fibrosistól (honeycombing kezdete)  

Az MR vizsgálat a mellkasfal, a mediastinum, a szív és a nagyerek elváltozásainál ad 

információt.  

Az UH vizsgálat a sinusban lévő pleurális folyadékot igazolhatja. Bár a tüdőnek magának 

nem vizsgálómódszere az UH, de egyre inkább teret kap a pleuralis / pleuraközeli 

elváltozások UH vizsgálata a folyadékgyülemen (csapolás vezérlése) kívül. Ma már 

nélkülözhetetlennek tartják piciny ptx kimutatásában (elmaradó tüdő siklás és pulzálás), mert 

sensitivebb, mint a rtg, viszont nem kell CT pl intensiv osztályon, lélegeztetett betegen, 

centralis kanül behelyezés után, (poly)traumában. Az adhezióval „lehorgonyzott”tapadási 

pont is látható UH-gal.  
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''A jobb tüdőnek 3, a balnak 2 lebenye van. a lebenyek közt pleura betüremkedés választja 

azokat ketté ( fissurae interlobaresben a pleura visceralis lemezei). A segmentumokat 

kötőszöveti megvastagodás határolja.  

A jobb tüdő 3 lebenye segmentumokra osztható, ezek is anatómiai egységek. A felső 

lebenynek 3 (1.,2.,3.), a középsőnek 2 (4.,5.), az alsónak 4 segmentuma (7.,8.,9.,10.) van. A 

bal tüdőnek csak két lebenye van, a felső lebeny része a lingula. A felső lebeny 1. és 2. 

segmentuma rendszerint egybeolvad. A lingula két segmentuma a 4. és 5. verticalisan 

egymása alatt helyezkedik el. Az alsó lebeny 7. segmentuma ugyancsak gyakran hiányzik, 

így itt csak a 8.,9. és 10. segmentumok megléte konzisztens.''  

9. 1. 2. Anatómiai áttekintés 

A mellkasban a tüdőt a csontos mellkasfal veszi körül (sternum, bordák és gerincoszlop), 

melyet a pleura parietalis bélel ki. A tüdőkben 3-3 lebeny van: felső-, középső- és alsó 

lebeny. A tüdők felszínét a pleura viscerális takarja, a lebenyközöknek megfelően fissurákat 

képeznek az összefekvő pleura felszínek. A felső és középső lebeny határán a kisrés, az alsó 

és felső-középső lebenyek közt a nagyrés húzódik. A lebenyek további kisebb egységekre, 

segmentumokra oszlanak. A trachea két főbronchusra oszlik, ezek a hílusok szintjében 

tovább oszlanak dichotomikusan lebeny, ill. segmentumágakra. A jobb kamrából kilépő 

truncus pulmonális a jobb és a bal a. pulmonálisra ágazik el, a továbbiakban a 

bronchuságakkal párhuzamosan fut az a. pulmonális ágrendszere.  

A tüdő vázát az interstitium adja, mely a tüdő hílustól indulva körbefogja a broncho-

vascularis rendszert. A secunder lobulusokban az acinusok és alveolusok közti teret 

pókhálófinomságú kötőszövetes hálózat tölti ki (intralobularis interstitium).  

A legkisebb összefüggő anatómiai egység az acinus. Egy bronchiolus respiratorius, a belőle 

eredő ductulus alveolarisok és az alveolusok alkotják, hámszerű sejtek egy rétege béleli, a 

falvastagság: 0.2 mikron. A hám alatti interalveolaris septumokban dús capillaris hálózat van, 

itt történik a gázcsere. Az alveolaris hámbélés sejtjei kifejezett phagocytáló képességűek, 

felveszik a levegővel bekerült finom, corpuscularis anyagokat. E phagocytáló elemek részben 

leválnak és köhögéskor a köpettel kiürülnek, részben a tüdő interstitiumába vándorolnak, 

miad a nyirokerek útján a bronchopulmonális, hílusi és mediastinális ny.cs.-kba kerülnek.A 

hámsejtek között granuláris pneumocyták is találhatók, ezek termelik a felületi feszültség 

csökkentésére szolgáló lipoprotein hártyát – pulmonális surfactant hártya. Az alveolusok nem 

teljesen izoláltak, a szomszédosakat 10 mikron átm. közlekedő nyílások, a Kohn-pórusok 

kötik össze.  

A tüdő anatómiai és funkcionális egysége a secunder lobulus, mely 1,5-2 cm átmérőjű, 

hexagonalis, v. polyhedralis alakú.  

''Ezek a parenchyma periferiás egységei, ahol a capillarisok a légutakkal találkoznak. A 

secunder lobulusokat egy periferiás intersitialis (kötőszövetes) váz határolja, és ez a 

kötőszövet a secunder lobulus centrumában futó arteriolát és bronchiolust is követi. Az 

oxigenizát vért elszállító vénák a sec. lobulus periferiáján, a lobulusok közt helyezkednek 

el.A kötőszövetben futnak a nyirokerek is, azaz mind az arteriola kiséretében a secunder 

lobulus tengelyében a bronchiolus terminalis mellett, mind pedig a secunder lobulus 

periferiáján, a vénák kiséretében és ezek a nyirokerek gyűlnek össze az interlobularis 

septumokban valamint a pleura alatt. Ezek a kötőszövetes, interlobularis septumok 

erőteljesebbek a tüdő periferiáján és a csúcsok közelében, valamint a lingulában és a szélek 

mentén.  

Mégsem teljes a separatio, mert az un. Lambert féle canalisokon át közlekednek egymással az 

alveolusok és a nagyobb bronchiolusok. A fentemlített Kohn féle porusokon keresztül pedig 
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direct communikáció van az egyes alveolusok közt – ezek csak az életkor előrehaladtával 

alakulnak ki, születéskor még nincsenek ilyen porusok. ''  

A secunder lobulus csak HRCT-vel ábrázolható.  

''A gázcsere anatómiai egységei a bronchiolus respiratoricus, ductus alveolaris, acinusok és az 

alveolusok.(az emberi tüdőben általában kb. 3oo millió alveolus van)  

400 -500 alveolus alkot egy acinust. Ennek átmérője általában ~ 7mm. Az acinusok légútja a 

bronchiolus terminalis. Ennek végági a bronchiolus respiratoricuas, a ductus alveolaris és a 

sacculus alveolaris.  

3-5 acinusból áll egy secunder lobulus, aminek átmérője 1,5-2cm.''  

''Azonban tudnunk kell, hogy ezek a structurák a normális rtg felvételen nem ábrázolódnak (a 

secunder luobulusok fala csak akkor, ha megvastagodott)  

HRCT-vel a felbontási limit miatt csak azok a légutak ábrázolódnak, melyeknek átmérője 

nagyobb, mint 2 mm. (a faluk ekkor sem látható), tehát az alveolusok és a ductus 

alveolarisok, de még a bronchiolus respiratoricusok sem ábrázolhatók jelen felbontással.  

Arteriáknál más a helyzet, mert a o,2 mm átmérőjűeket is lehet ábrázolni HRCT-vel – ekkora 

arteriolák kisérik a distalis terminalis bronchiolust.''  

Fontos tudni, hogy a bronchovascularis köteg éppúgy, mint a hilusban, egészen a secunder 

lobulusig együtt fut, tehát annak tengelyében is (ott is a bronchiolus terminalissal párban van 

az arteriola)  

Az embernél a légutak, a trachea elágazásától kezdve bifurcálnak egészen a periferiáig, ez a 

tracheától a periferiáig (bronchiolus terminalis) 10-15 dichotomális oszlást jelent. A 

légáramlás centrálisan (tág lumenek) turbulens, a periferián lamináris.  

A fiziológiás működést tekintve emlékezzünk arra, hogy a bronchiolusok falában már nincsen 

porc, viszont éppúgy van ciliaris hámboríték, mint centralisan és a falukban is van simaizom 

(spazmusra képesek). A bronchiolus respiratoricusokban már azonban nincsen sem 

csillószőrős hám, sem pedig símaizom és ezek falából mintegy kitüremkednek az alveolusok.  

A fenti felépítést hűen tükrözik az egyes elváltozások, melyek a tüdőben fellépnek, de ezek 

csak HRCT-vel ábrázolhatók. Ezek az elváltozások jelzik, hogy az ártalom milyen úton 

érkezett (levegővel, véráramlás útján) illetve mely anatomiai structurában lépett fel.  

Ezeket a jelenségeket itt csak felsoroljuk, későbbiekben kifejtve megtaláljuk a megbetegedést, 

ami ilyen formában jelenik meg.  

Bronchiolocentricus elváltozások:  

 centrilobularis nodulusok (transparencia csökkenések), vagy üregek (transparencia 

fokozódások)  

 a bronchovascularis köteg megvastagodáa vagy nodularis megjelenése  

 tree-in-bud jelenség (faágszerűen elágazódó opacitás)  

 centrilobularis emphysema  

 ground glass opacitás (GGO) = tejüveg homály  

Angiocentricus  

 centrilobularis nodulusok  

 Halo jel: GGO veszi körül  
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 Tree-in bud jelenség  

 Mosaic perfusio  

 GGO  

Lymphaticus  

 centrilobularis nodulusok  

 a bronchovascularis köteg megvastagodáa vagy nodularis megjelenése  

 az interlobularis septumok egyenletes, vagy nodularis megvastagodása  

 intralobularis septumok egyenletes, vagy nodularis megvastagodása  

 pleuralis-subpleuralis nodularitás vagy megvastagodás  

 GGO  

Alveolaris kitöltöttség  

 GGO  

 Consolidatio  

Capillaris elváltozások  

 Elszórt nodulusok  

 GGO  

Lobularis septalis megvastagodás  

 Honeycombing = lépszerű megjelenés  

 Interlobularis septalis megvastagodás  

 GGO  

Az egyes betegségekre jellemzőek a fenti anatomiai elrendeződésben megjelenő elváltozások 

(fentemlítetten az ártalom bejutási módja ill terjedése szerint):  

Bronchiolocentricus mintázat  

 bronchiolitis különböző fajtái (gyulladásos, respiratoricus, infectiv, constrictiv)  

 hypersensitiv pneumonitis  

 Langerhans sejtes histiocytosis  

 pneumoconiosisok (silicat és szén is)  

 tbc endobronchialis tejedéssel  

 aspiratio  

 centrilobularis emphysema  

Arterias centricus mintázat  

 vasculitis  

 angioinvaziv infectio  

 embolusok (thrombembulusok)  

 tumoros embolizatio nagyon ritkán  

 talcum  

 transplantatum rejectiója  
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 pulmonaris hypertensio  

Lymphaticus mintázat  

 sarcoidosis  

 lymphangitis carcinomatosa  

 cardiogen pulmonaris oedema  

 pneumoconiosisok (silicat és szén is)  

 diffus pulmonaris lymphangiomatosis  

 (Erdheim-Chester disease)  

Kitöltött alveolus mintázat  

 pneumonia  

 oedema (cardiogen, nem-cardiogen)  

 vérzés  

 alveolaris proteinosis  

 eosinophil pneumoniák  

 desquamativ interstitialis pneumonitis  

 neoplasticus  

Capillaris mintázat (random mintázat)  

 haematogen metastasisok  

 miliaris jellegű infectiók  

Lobularis septalis mintázat  

 UIP (usual interstitial pneumonitis)  

 chronicus hypersensitiv pneumonitis  

 nemspecificus interstitialis pneumonitis  

 asbestosis  

Panlobularis mintázat:  

 panlobularis emphysema  

 oedema  

A secunder lobulusban lejátszódó jelenségek, melyeknek manifestaciója csak HRCT-vel 

mutatható ki:  

 Tree in bud  

 Centrilubilaris tejüveghomály (GGO) a teljes sec. lobulust kitölti  

 Bronchiolitis (cellularis)  

 Consolidatio  

A tejüveg homály (GGO) HRCT-vel tehető láthatóvá valójában, mert rtg felvételen csak igen 

kismértékű transparencia csökkenést észlelünk és a summáció, valamint takarások 

(középárnyék) miatt ezek félreérthetően ábrázolódnak. A jól ablakolható digitális technika 

segíthet a felismerésében.  
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HRCT-vel (teljes belégzésben vizsgálva) a discret denzitásnövekedés jól detektálható, 

jellemzője, hogy a denzitásnövekedés nem olyan mérvű, hogy az ereket ill a secunder lobulus 

határait elmossa.  

A tüdőképet /rajzolatot a HRCT-képen a  

 Bronchiolusokat és az alveolusokat kitöltő, kontúralkotó levegő  

 A bronchsok és alveolusok fala  

 A capillaris hálózatban keringő vér elnyelő hatása és az  

 Interstitialis kötőszövet, valamint a benne lévő csekély folyadék adja.  

Mindez a rtg felvételen alig, ill. csak summálódva érvényesül, ami distinctiora nem ad módot.  

GGO, tejüveg homály:  

A fentiek alapján tehát a tejüveg homályt (GGO) az fogja kiváltani, hogy vagy  

 a légtartalom csökken (bronchiolaris, alveolaris) vagy a  

 szöveti/folyadék elemek megszaporodnak vagy  

 mindkettő  

Az alveolusokat (légutakat) kitöltheti:  

 Oedema folyadék  

 Genny  

 Vér,  

 Gyulladásos, v. tumorsejtek  

Az interstitiumban is lehet  

 Oedema valamint  

 Fibrosis mely megvastagítja az alveolaris falakat. (de ez csak a HRCT feloldással 

mutatható ki)  

Mely betegségek okozhatják a fenti (GGO) elváltozásokat?  

 Gyulladásos folyamatok (fali, intraluminaris, vagy kevert tipusú alveolitis, melyek 

teljes regresszióval járhatnak)  

 Korai fibrosis (nem regrediál, sőt progrediál = teljes szöveti destructióig)  

 Haemorrhagia (alveolaris bevérzés)  

 Haemodynaikai okok: cardiogen oedema, a tüdő capillaris vérátáramlás 

redistribuciója  

A localisatio jellegzetes lehet egyes megbetegedésekre:  

 Felső zóna: Respiratoricus bronchiolitis, PCP (Pneumocystis Pneum.)  

 Alsó zóna: UIP(Usu.Interstit.Pneum), NSIP(Nonspec. Interstit. Pneum.), DIP 

(Desquamativ Interstit. Pneum)  

 Centrilobularis (tehát nem az egész secunder lobulust kitöltő, hanem annak 

centrumában kezdődő ): Hypersensitiv pneumonitis, Respiratoricus bronchiolitis  
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GGO a kialakulás gyorsasága / rapiditása szerint lehet  

ACUT, ilyen az  

 Oedema, mely lehet  

o szív eredetű  

o ARDS-jelenség része  

 Haemorrhagia (pl.Wegener granulomatosis)  

 Pneumonia, leggyakrabban  

o Viralis  

o Mycoplasma  

o Acut eosinophil  

o PCP  

CHRONICUS GGO leggyakoribb okai  

 Hypersensitiv pneumonitis  

 Crypt. organizáló pneumonia (COP) =Bronchiolitis obl.org.pneum.(BOOP)  

 Chr. eosinophil pneumonia  

 Alveolaris proteinosis (crazy pavinggel)  

 Tüdőfibrosis (UIP, NSIP)  

 Bronchoalveolaris cc (BAC)  

Consolidatio:  
A légtartalom helyett az alveolusokat folyadék, sejtes elemek vagy fibrosis tölti ke, de ez 

olyan nagy mennyiségű, hogy a tüdő sugáráteresztő képességét jelentős mértékben csökkenti, 

mégpedig olyan szintre, hogy a bennefutó erek is elkülöníthetetlenné válnak.  

Míg GGO-ban az intrabronchialis levegő, a körülvevő, (némi levegőt is tartalmazó)  

 alveolusokhoz képest sötétebb ”dark bronchus” sign.  

 Consolidatioban az intrabronchialis légtartalom a sokkal kevésbé sugáráteresztő 

alveolaris fedettséghez képest fekete (légtartalom csupán intrabronchialisan van) ez a 

„black bronchus sign” vagy nagyobb bronchusok esetén rtg vizsgálattal is észlelhető 

„aero bronchogram”.  

 Chronicus consolidatio leggyakoribb oka a  

COP (cryptogen organizálódó pneumonia)  

 

Tree in bud = rügyező fa jelenség  

Dilatált, impactált centrilobularis, megvastagodott falú bronchiolusok + peribronchialis 

gyulladás  

A bronchiolusok eltömeszelődésének (impactio) oka lehet:  

 mucus,  

 pus  

 folyadék  
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Additionalis, indirect jelek kísérhetik:  

 air trapping  

 subsegmentalis consolidatio  

A tree in bud jelenséget /mintázatot legelőször tbc-ben írták le, de nem specificus jele a tbc-

nek és fordítva, nemcsak tbc-ben fordul elő, hanem azóta már sok egyéb betegségben is 

leírták, ahol bronchiolus eldugulás van.  

Ilyenek:  

Infectiosus betegségek: bacterialis, mycobacterialis, viralis, parasitás, gombás  

Immunologiai eredetűek  

Congenitalis  

Tumorok  

Irritativ anyagok aspiratioja  

Idiopathicus  

Crazy paving  
A tejüveg homály (GGO) + és az additionalis septalis megvastagodás kombinatiója..  

Először alveolaris proteinosisban írták le, de azóta kiderült, hogy nem specificus, mert 

számos más betegségben is előfordul:  

 Sarcoidosis  

 NSIP  

 Organizáló pneumonia (COP/BOOP)  

 Infectiók (PCP, viralis, Mycoplasma, bacterialis)  

 Neoplasmák (Bronchoalveolar cc (BAC)  

 Pulmonaris hemorrhagia  

 Oedema (lehet szív eredetű, ARDS, AIP)  

Mosaic attenuatio  
Intact and pathologiás tüdőrészletek vannak egymás mellett → különböző attenuatiót okozva: 

foltos tüdő, fekete és fehér részletek, ahol  

s normalis részlet mellett + infiltrativ folyamat lehet vagy  

a normalis részek relative densnek tűnhetnek az „air- trapping”-es tüdőrész mellett vagy 

chronicus thrombemboliás részek ( oligaemiás) vannak a hyperperfundált tüdőrész mellett  

Ilyenkor mindig inspiratióban és exspiratióban is elkészítjük a CT sorozatot.  

Air trapping az exspiratióban fog jól látszani: abban a secunder lobulusban, ahol a 

bronchiolus el van dugaszolódva, megreked a levegő, nem tud eltávozni kilégzéskor, míg a 

szomszédos, szabadon átjárható bronchiolusokon át kilégzésben eltávozik a levegő. Tehát az 

airtrappinges/ obstruált secunder lobulus densitása gyengébb lesz (erősen hypodens, mert 

levegősebb), míg a jól lélegzőben erősebb az attenuáció (relative hyperdensebb, az ilyenkor, 

azaz exspiratióban szabadon eltávozott levegő miatt. Ezek az egymás mellett létező, 

különböző légtartalmú =különböző sugárgyengítésű secunder lobulusok adják a mozaikszerű 

mintázatot: mosaic pattern  
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Air trapping + crazy paving látható pl. alveolaris proteinosisban  

 
 

1. Bilateralis tüdőátültetés primer pulm. hypertensio (PPH) miatt. A kilégzésesben az egész 

tüdőt érintő levegőcsapdára jellemző rajzolat: obstructiv bronchiolitis. (Dr. Monostori Zs. 

anyagából) 

Honeycombing = (mézes) lép tüdő  

Kicsiny, többsoros, fibroticus falú cystákból összeálló jelenség ami elsősorban a  

a periferiás és subpleuralis tüdőrészekben keletkezik és  

basal felől terjed az apexek felé.  

Mind a megjenés, mind pedig az alulról felfelé való terjedés független az eredetétől, kiváltó 

okától  

Tipicus:  

„usual interstitial pneumonitis” (UIP)ben = ez az u.n. végállapotú tüdő, az „endstage lung”, 

amit az interstitial pulmonalis fibrosis (IPF) okozott.  

Autoimmun betegségekben  

Chemotherapeuticum indukálta tüdőártalomban (bleomycin, busulphan, vincristin, 

methotrexat, adriamycin stb).  

 
 

2. 65 é ffi. Pulm. fibrosis: mindkét tüdőben a csúcstól a rekeszig subpleuralis dominanciájú 

lépesmézszerű rajzolat és cor pulmonale. (Dr. Monostori Zs. anyagából) 

UIP vagy intestitialis pulmonalis fibrosis okai  

 RA  

 Scleroderma  

 Gyógyszeres therápia okozta  
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 Asbestosis  

 Hypersensitiv pneumonitis végállapota  

 Végállapotú sarcoidosis  

Nagyobb légtartalommal járó tüdőbetegségek (gyenge attenuációjú mintázatok)  
Emphysema különböző fajtái. (l.ott)  

Tüdő cysták (LAM-lymphangioleiomyomatosis, LIP - lymphocyt .interstit. pneum.,  

Langerhans sejtes histiocytosis)  

Bronchiectasia  

Honeycombing (lép tüdő)  

A HRCT az a módszer, amivel ezeket a betegségeket vizsgáltni/kimutatni /diagnosztizálni 

lehet.  

A másodlagos respiratoricus bronchiolusokban jelennek meg a por ill egyéb részecskék és 

ártalmas anyagok belégzéséből adódó eltérések:  

porbelégzési betegség  

szénparticulumok belégzéséből adódó macula  

respiratoricus bronchiolitis  

Langerhans sejtes granulomatosis  

bronchiolitis obliteráns (constrictiv bronchiolitis)  

azbesztozis  

9. 1. 3. A normális mellkas rtg képe 

Negativ mellkasfelvétel  
Hacsak nem (tömeges) szűrővizsgálatról van szó, kétirányú, postero-anterior (PA) és latero-

lateralis felvételeket készitünk.  

Keménysugár technikával (120-130 kV, 5 mAs), 2 m fókusz-film távolságból történik, mély 

belégzésben.  

A PA sugárirány azt szolgálja, hogy a filmhez / detektorhoz közelfekvő szív takaró hatását 

mérsékelje: „kisebb”, azaz a normális mérethez hasonló nagyságú legyen, kontúrjai élesebbek 

legyenek (centralis projectio)  

A p.a. mellkasi röntgenfelvétel minőségi kritériumai /expositio, inspiratio, rotatio)  

 Expositio: optimális felvételnek tekintjük, amikor a középárnyék felső részén 

halványan felismerhetőek a háti csigolyák.  

 Inspiratio: kellő mélységű belégzésben a rekesz a IX-X bordák hátsó íve 

magasságában látható.  

 Rotatio: optimalis, ha a sternoclavicularis ízületek a középvonaltól egyenlő 

távolságban vetülnek  
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3.a: Normális mellkas PA felvétel.  

 
3.b: Mellkasi HRCT vizsgálat  

 

9. 1. 4. Alapvető röntgen eltérések 

9. 1. 4. 1. Transparentia növekedés: 

Kétoldali: emphysaema (lásd chronikus obstructiv tüdőbetegségek),  

Körülírt: bullosus emphysaema, tüdő-cysták  

Transparentia növekedés következik be,  

részben vagy egészben:  

ha a tüdő levegőtartalma egészében vagy egyes helyeken fokozódik (diffuz v. bullosus 

emphysaema)  

vagy ha  

a pleuralemezek közé levegő kerül (ptx),  

a tüdő állományában lévő, levegővel telt üregek ugyancsak „kivilágítanak” a tüdő képéből.  

Transparencia csökkenések (árnyékok):  

9. 1. 4. 2. Transparentia csökkenések: 

Féloldali: Volumen növelő (folyadék),  

Volumen csökkentő (atelectasia)  

Volumenre nincs hatással (pneumonia)  

Folyadék, atelectasia, pneumonia, alveolaris betegségek, interstitiális betegségek  

ha a tüdő levegőtartalma kisebb  

ha a légtartó tüdő helyét sugárelnyelő képlet foglalja el  

ha a pleuralemezek áteresztő képessége csökken.  

Tehát a sugárelnyelődést fokozó elváltozások árnyékok formájában mutatkoznak.  

Az árnyékok jellemzői:  

 Erőssége –fém, mész vagy lágyrész-intenzitású, halvány vagy fátyolozott.  

 Kiterjedése – változó. A kisebb kiterjedésű, körülírtabb árnyéknak gócárnyék a neve.  

 Száma – változó  
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 Helye – jellegzetes lehet egyes kórképekre. Csúcsi, centrális (hílusközeli) vagy 

perifériás lehet. Egyes gócok helyét lebeny-,ill. segmentum pontossággal jelöljük.  

 Elhatárolódása – éles vagy elmosódott.  

 Homogenitása – egynemű vagy inhomogen.  

A kisebb árnyékok alakja lehet  

köteges,  

csíkos,  

kerek,  

aprófoltos (ha a sűrűn egymás mögött elhelyezkedő apró gócok részben egymásra  

vetülnek, s nem határolódnak el egészen élesen).  

Az egyes árnyékféleségek számos kórfolyamatban lehetnek egyformák vagy hasonlóak:  

Homogén árnyékok  
Egész mellkasfélre kiterjedő homogen árnyékot okozhat:  

nagy kiterjedésű pleuritis exsudativa (a középárnyékot az ellenkező oldalra nyomja);  

nagy pleuracallus (a középárnyékot saját oldalára húzza);  

a főbronchus elzáródása következtében fellépő atelectasia (a középárnyék be-és  

kilégzéskor ingamozgást végez).  

Atelectasia  
Az alveolaris légtartalom csökkenése v. teljes eltünése azáltal, hogy a külső légtérrel az 

összeköttetés megszakad, a levegő az alveolusokból felszívódik, és az egyébként ép tüdő 

saját rugalmasságánál fogva kollabál.  

Fajtái:  

 resorptiv (obstructiv), - hörgő elzáródás  

 passziv (compressziv) – ptx, hydrothorax  

 adhaesiós (subsegmentális - műtét után, vírus-pneumonia, postirrad. pneumonitis  

 hegesedő - diffuz interstitiális fibrosis  

Röntgen tünet:  

A tüdő légtelenné válása miatt a légtartó tüdőkörnyezetben megjelenő, homogen foltárnyék. 

Az anatómiai határokat respektálja, az érintett tüdőrész megkisebbedik, a rések és a 

szomszédos ép tüdőzónák normális rajzolatát dislokálja, Holcknecht-tünet: pozitív. Az 

azonos oldali rekeszfél magasabban állhat.  

Diffdg.: pneumonia  

Beszűrődéses árnyékok  
A tüdő minden gyulladásos megbetegedésénél középen tömöttebb, a szélek felé áttetszőbb, 

nem élesen határolt, elmosódott szélű „beszűrődéses” foltárnyékot látunk:  

bronchopneumoniák, abscessusok, mycosisok, tbc-s beszűrődések, súlyos pangás, centrális 

tüdőrák.  
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4. TBCs, caverna. 44 éves ffi. RTG+CT. 2009 óta a TG vizsgálta JAL elváltozás miatt, 2010. 

aug-i PA-n JAL-ben kötegezettséget észleltek. (Köpeti direkt saválló pálca negatív M.tbc. 

kitenyészett). CT: Bal S.6-ban a több gócból álló elváltozás (3,5x2 cm, gócok üregesek, tág 

bronchusok is bennük), körülötte GGO-szerű homály (Dr. Monostori Zs. anyagából) 

Köteges csíkos árnyékok.  
A bronchusok mentén haladó nyirokutak körül a kötőszövet felszaporodott, megvastagodott, 

leggyakoribb tbc.-s folyamatoknál, pneumoniák kezdeti és oldódási szakában, coniosisok 

köteges, perivascularis beszűrődése.  

Köteges, de hálózatosabb rajzolat van lymphangitis carcinomatosánál;  

Kevésbé kifejezett és főleg az alsó lebenyekre lokalizálódik chronikus bronchitisnél.  

A tüdőrajzolat megerősödött, köteges, de sűrűbb és szabályosabb a pangásos tüdőkben. 

Vonalszerű, vékony, éles árnyékot adnak az interlobáris callusok;  

Valamivel szélesebb csíkot v. sávot ad a Fleischner-féle atelectasia.  

 
 

5. Acut és chron. bronchitis. 63 éves ffi. CT: Kiszélesedett peribronchialis tér, 

megvastagodott falú hörgők, környezetükben kisebb infiltráció. (Dr. Monostori Zs. 

anyagából) 

Kerek, egynemű árnyékok  
Kerek árnyékot vetnek a gömbszerű képletek, gyakoriságuk sorrendjében:  

tuberculoma, jóindulatú daganatok, cysták (congenitális v. echonococcus), daganatok (rákok, 

sarcomák, stb.), tüdő metastasisok, tbc-s korai beszűrődés, telt caverna, mycotikus gócok, 

perifériás tüdőrák, adenoma, a-v shunt.  

Kerek, homogén árnyékot adhat a letokolt, pleurális folyadék vagy callus is (a sugárirány 

változtatásával elveszti kerek alakját, merőleges sugárirányban vonalszerűvé keskenyedik)  
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Aprófoltos, miliáris árnyékok  
Színesgombostűfejnyi, kölesnyi, sűrűn elhintett gócok mutatkoznak leggyakrabban:  

tbc, coniosisok, sarcoidosis, miliáris carcinomatosis, stb. esetén.  

Gyűrűs árnyékok  
Leggyakrabban a tbc-s cavernák, ritkábban az abscessusok és daganatok beolvadásos üregei, 

főleg ha folyós tartalmuk kiürül és a helyét levegő foglalja el.  

Bronchiectásiák zsákszerű üregei, csak levegővel telt tüdő cysták, emphysaemás bullák.  

Vonalas (septalis) elváltozások:  

A Kerley féle vonalak  
Az interstitium kiszélesedéséből adódnak. Eredetileg a summatiós rtg képen írta le őket a 

szerző, de a nagyfelbontású (HRCT) képeken azt is megérthetjük, hogy miből adódik ezen 

vonalak láthatósága.  

Kerley A vonalak:  

a hilusok körül láthatóak, diagonalis lefutásuak és hosszuk elérheti a 2 sőt 5 cm.t is. Abból 

adódnak, hogy ebben a regioban folynak bele a tüdő distendált periferiás lymphaticus 

erecskéi a centralisakba. (kizárólag kkor láthatóak, ha már a kerley B és C vonalak is 

megjelentek)  

Kerley B vonalak:  

Jóval rövidebbek az előzőknél (<1 cm), és PA rtg felvételen mindig csak a tüdő periferiáján, 

basalisan és a costophrenicus szögletekben láthatjuk ezeket a parallel vonalakat, melyek a 

pleurára merőlegesek. (a fissurák közelében nincsenek, de lateralis felvételen substernalisan 

is felfedezhatjük őker. Az intelobularis septumok kiszélesedéséből adódnak, ezért is 

leggyakoribbak congestiv szívbetegségben. Láthatóak interstitalis tüdőbetegségekben is 

(ILD)  

Kerley C vonalak:  

Ritkán fordulnak elő. Az egész tüdőt átszövő, nagyon finom szövedékrendszert alkotnak. A 

Kerley B vonalak és az anastomozáló lyphaticus erek superimpositiójából keletketkezik ez a 

látvány.  

 
 

6. Kerley vonalak mellkas felvételen 

Egyes árnyékfajtákat illusztráló példák  
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7a: Atelectasia röntgenképe. P-A mellkas rtg 

St.p.exstrirp oesophagei. Parahilaris 

transparencia csökkenés l.d. (lateralis sinusban 

kevés folyadék l.d.)  

 
7 b. Atelectasia, bal felső lebeny. CECT 

rec.cor. (Dr. Monostori Zs. anyagából.)  

 

 

 
8a  

 
8b  

 
8c  

 

8a: Kerekárnyék: mtpl. tüdőmetastasis. Mellkas rtg (P-A) 8b,c: Mplx. pulm. metastasis. CT 

tüdőablak, (ax. és rec.cor.) 70 éves ffi colon tu..  

Rtg: M.k.o. kiterjedt, konfluáló foltos-gócos árnyékoltság, diffúz retikularis rajzolat 

fokozódással. A rekeszkontúr mko. helyenként elmosódott: lymphangitis carcinomatosa.  

CT: mk. tüdőben elszórtan mindenütt, számos 1-6 cm átmérőjű kerekded és szabálytalan, 

lobulált-spiculált k.anyagot halmozó eltérés.  
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9: Miliáris rajzolat: sarcoidosis CT tüdőablak. Ax és rec.sag. 67 éves COPD-s nő. M.k.o., 

perihilaris dominanciával, a bronchovascularis kötegek mentén, valamint a lebenyhatároknak 

megfelelően durva, elágazódó interstitialis kiszélesedés és aprófoltos gócárnyékok.  

  
 

10a,b: Tüdőtályog. Mellkas rtg. felv. kétirányú (PA+jobb filmközel). 61 éves nő. 2 hónapja 

laparoscopos nyelőcső diverticulum resectió. A jobb rekeszfél felett laterálisan egy 2,5 cm-es, 

mediodorsalisan egy 7 cm-es nívóárnyék, felettük levegőgyülemmel: „füleskosár jel”.  

 

 
11a  

 
11b  

 
11c  
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11d  

 
11e  

 

11a-e: Tüdőtályog CT (CECT), rtg és UH képe. 64 éves férfi. Jobb tüdőbázison infiltrátum 

és tályogképződés. 

a.) CT tüdőablak, rec.cor, b.) ax, mediastinum ablak.: J.o. S 8-9 kiterjedt légtelen terület, 

benne több, egymással összefüggő, folyadékdenzitású képlet, apró levegőzárványokkal és 

nagyobb levegőgyülemekkel, nívóképződéssel. Az elváltozás közel háromszög alakú, 

dorsalis és ventralis kontúrjai íveltek, csúcsa a hilus alsó pólusa felé mutat.  

c, d.) Mellkasi (PA és jobb filmközel) felvétel: a jobb alsó tüdőlebenyben egy 10 cm-es 

árnyék, „füleskosár jel” fala 0.5 cm vastag + egy 7 cm-es és sejthetően egy-két kisebb 

nívóval +kevés pleurális folyadék.  

e.) UH: J.o. a rekesz fölött 10 cm szélesen, inhomogén szerkezetű a tüdőparenchma, 

légtartalom nélkül. Benne egyenetlen kontúrú 18-39 mm átmérűjű echoszegényebb területek,, 

ezekben apró „fényes” gázgyülemek.  

9. 1. 5. A tüdő betegségei a megbetegített struktúra / localisatio szerint 

9. 1. 5. 1. Alveolo-acináris betegségek 

Az alveolusokban lévő levegő helyét kitöltheti:  

Folyadék: szívelégtelenség, tüdő oedema, ARDS  

Vér: contusio, vasculitis (Wegener granulomatosis)  

Genny: bakteriális pneumonia, tbc  

Fehérjedús folyadék: alveolaris proteinosis  

Sejtek: BAC, lymphoma, eosinophil sejtek  

Radiológiai kép: amorf, inhomogen árnyékok, volumenvesztés nélkül; levegő-bronchogram 

diagnosztikus értékű.  

Lokalizált alveolo-acináris betegségek  

 Pneumonia  

 Atelectasia  

 Infarctus v. vérzés (PE – pulmonalis embolia, ha periferiás)  

 Tüdő contusio  

 Collagen vascularis betegségek v. vasculitis  

 Drog v. allergiás reakciók  

 Tumor  
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 Röntgen besugárzás okozta pneumonitis  

 Eosinophil pneumonia (ált. sokgócú)  

 Amyloidosis  

 BOOP  

Alveolaris rendszer betegségei lefolyás szerint  
acut: oedema, pneumonia, bevérzés, aspiratio, shocktüdő  

chronikus: tbc, sarcoidosis, BAC (bronchoalveolaris carcinoma), haemosiderosis,  

lymphoma  

 
 

12. 60 éves nő. Haemosiderosis. a mediastinalis régióban több apró nyirokcsomó látható, a 

legnagyobb retrocavalisan. Az egész tüdőállomány transzparentiaja csökkent, a pulmoban 

lévő apró cystosus képletek. (Dr. Monostori Zs. anyagából) 

9. 1. 5. 2. Interstitiális tüdő betegségek 

Fertőzéses:  

vírusos, Mycoplasma, Haemophilus influensae, Aspergillus pneumonia  

Nem fertőzéses:  

 Pneumonitis,  

 Pneumoconiosisok  

 Fibrosis  

 Lymphangitis carcinomatosa  

   

Radiológiai megjelenése: jól strukturált vonalas és noduláris hálózat képe =  

miliaris, reticularis, nodularis, reticulonodularis.  

Tüdőn belüli eloszlás  
Felső tüdőmező praedominantia P A G E S  

pneumoconiosisok, allergiás alveolitis v. ankylotizáló spondylitis, granulomák, eosinophil 

granuloma, sarcoidosis  

Alsó tüdőmező praedominantia C I A  

ktsz.-i betegségek-scleroderma (connective tissue), idiopathiás fibrosis  

(leggyakoribb), asbestosis.  
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HRCT-n látható elváltozások  
GGO (oedema, pneumonia, aspiratio, ARDS, vérzés, BAC, sarcoidosis)  

Crazy paving: alveolaris proteinosis, diffuz fibrotizáló alveolitis  

Mozaik rajzolat  

Tüdőfibrosis  
A tüdő interstitiumának beszűrődése (tumor, oedema, fibrosis ) egy szabálytalan, durvább-

finomabb, vonalárnyék-hálózat megjelenésében manifesztálódik – felszaporodott fibro-

retikularis rajzolat, mely nemcsak elfedi a tüdő normális alapstrukturáját, de deformálja is 

azt.  

Súlyos fibrosisban mézes-lép tüdő alakulhat ki.  

Diffuz pulmonális fibrosis okai: Tbc, fibrotizáló alveolitis, pneumoconiosisok, chronicus 

tüdőbetegségek, asbestosis, silicosis, chronicus fertőzések, sarcoidosis  

 
 

13. 80 é ffi. A silicosisra klasszikus kétoldali, hilaris, durván meszes lágyrész 

conglomeratum, meszes nyirokcsomók (A tüdőparenchymában mko. diffúzan milliaris gócok 

is). (Dr. Monostori Zs. anyagából) 

9. 1. 5. 3. A tüdőelváltozások morphológiai osztályozása 

Gócos tüdőelváltozások  

Többféleképp osztályozhatók  

Soliter tüdőgócok:  

 Tuberculoma, bronchuscc, metastasis, hamartoma,  

 Abscessus, aspergilloma, adenoma, kerek atelektasia, a-v shunt, bronchogen cysta, 

sequestralódás,echynococcus cysta, infarctus  

Multiplex tüdőgócok:  

 Miliaris: tbc, sarcoidosis, histiocytosis, silicosis, metastasisok  

 Közepes (submiliaris): Bronchogen tbc, metastasisok, periferiás Kaposi sarcoma  

 Nagy kerek gócok: Metastasisok, m. Wegener, lymphoma  
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Lefolyás szerint:  

 Acut:  

o Bizonyos pneumoniák  

o Bronchiolitis oblierans  

 Subacut:  

o Mycosisok, miliaris tbc, carcinosis  

 Chronicus:  

o Sarcoidosis, pneumoconiosis, haemosiderosis  

Gyűrűárnyékok: Viszonylag éles kontúrú, transparens belsejű elváltozás, jól felismerhető  

(esetleg vastag) fallal  

 Caverna, bulla (emphysema), bronchiectasia, cysta, pneumatokele,  

 Abscessus, aspergilloma, echinococcus, beolvadás (infarctus  

pneumonia, tu)  

Meszesedések:  

 Gócos: Tuberculoma, granuloma, hamartoma, carcinoid, metastasis  

 Diffus: tbc, histoplasmosis, varicella pneumonia, chr pangás,  

broncholithek, silicosis, hypercalcaemia.  

 
 

14. Reumatoid arthritis, tüdőmanifestació, JFL-i üreg. 39 éves nő. A jobb S2/6-ban 3.3x3.2 

cm-es képlet, melynek fala szabálytalan és megvastagodott. A benne lévő üreg caudalis 

felében egy kerekded képlet, mely eléri a pleurát, azon tüskeszerű megvastagodásokat okoz. 

Az elváltozás környezetében a parenchymában a gyulladásos beszűrődés. (Dr. Monostori Zs. 

anyagából)  
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15. 61 éves, acut promyeloctás leukemiával kezelt férfibeteg mellkasi CT felvétele.  

A tüdőparenchymában minden lebenyben hyperdenz gócos konszolidáció perifokalis GGO-

szerű haloval, mely invazív aspergillosisnak bizonyult.  

 
 

16. Tüdőtumor. CT rec .cor. 73 éves nő, j.o. spiculált kerekárnyék. (op: cc.planocellulare) 

 

 
 

17a. Pulmonalis fibrosis Mellkas rtg, P-A: 86 éves diabeteses férfi mellkasi panasz nélkül. 

Fibrosis + empysema 
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17b. Postirradiatios fibrosis CT képe 66 éves nőbeteg, npl. recid. mammae l.d.,: resectio + 

többszöri sugárkezelés. J.o. a mellkasfal alatt radiogén eredetű fibroticus hegesedés. 

9. 1. 5. 4. A tüdőparenchyma megbetegedései 

   

Chronikus obstructiv tüdőbetegségek  
Klinikum: ismétlődő köhögés, fizikai terhelésre jelentkező fulladás, visszatérő hörghurut.  

Chronikus bronchitis: a gyulladás miatt a bronchus fala megvastagodik, váladékpangás a 

broncho-alveolaris terekben, felülfertőződés, az alveolusok fala károsodik, emphysaema 

alakul ki.  

Emphysaema  

Kórbonctanilag:  

A terminalis bronchiolusoktól a periféria felé eső szakaszokon a légutak kitágulnak, megnő a 

légtartalom, a falak megnyúlnak, destruálódnak, ennek következtében a capillarisok és 

precapillarisok pusztulnak: a tüdővolumen megnő.  

Pathofiziológiailag:  

A levegő kilégzéskor megreked, a reziduális levegő feltorlódik, az érintett tüdőzónák 

volumene megnő.  

Emphysema formái:  

 Diffuz:  

o chr. bronchitis, obstructio nélkül (essentialis)  

o chr. bronchitis, obstructio következtében  

 Partialis:  

o Bullosus emphysaema (progresszív tüdődystrophia)  

o Ventil emphysaema  



Orvosi képi diagnosztika posztgraduális 

154 

 

Emphysema  

Rtg tünetek a diffúz formákban  

 Hordómellkas  

 Mély rekeszállás, lapos, sőt homorú ívű  

 A légzési kitérés csökken  

 A tüdő volumene megnő  

 A tüdő érrajzolata csökken (a levegő/vér hányados eltolódása + capillarisok 

pusztulása)  

 A tüdő transparensebbé válik  

 Pulmonális hypertonia kialakulása esetén centro-perifériás discrepantia (tág 

hilusarteriak)  

 A szívárnyék megnyúlik és elkeskenyedik (mély rekeszállás miatt).  

Localisatio szerint (mely gyakran utal az eredetre is) az emphysema lehet:  

 Centrilobularis  

 Panlobularis  

 Paraseptalis  

 Bullosus  

Centrilobularis:  
fajátja a leggyakoribb, ezt a dohányosok kapják (emlékezzünk: a légúton érkező ártalom, a 

secunder lobulus centrumában okoz először elváltozást)  

Az alveolus falak irreversibilis detructiója következik be a secunder lobulus centralis részén  

Felsőlebeny domináns, irreguláris eloszlásben.  

Panlobularis:  
A teljes secunder lobulust érinti  

Alsólebeny dominans  

Oka: antitripsi 1 hiány, de ezt is elsősorban a dohányosok kapják meg.  

Paraseptalis:  
A pleura közelében lép fel és az interlobaris septumok érintettek  

A betegek rendszerint fiatal felnőttek.  

Az elváltozás lehet izolált, de gyakori a bullaképződés (>1cm),  

A bullák spontán megrepedése gyakran okoz spontán ptx-et ill. az óriásbulla comprimálja a 

szomszédos tüdőszövetet  

Bullosus emphysaema (progressziv tüdődystrophia):  

Általában diffúz emphysemas elváltozások is vannak, de mellette egyes területeken körülírtan 

emphysemas bullák – hajszálvékony falú, struktúra nélküli, levegőtartalmú képletek, 

típusosan a széli részeken vagy a rések közelében.  
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18. Emphysema Mellkas rtg (P-A): mély rekeszállás, lapos ívekkel. 

62 éves COPD-s nőbeteg.  

 
 

19: Centrilobuláris emphysema CT képe. 

76 éves férfi, korábban metastatikus rectum carcinoma miatt kezelés. Kétoldali kiterjedt 

emphysemas bullaképződés, fibrotikus árnyékok.  

  
 

20. Bullosus emphysema. CT ax és rec.cor 

59 éves férfi. Jobb felső lebeny: 2-5 cm-es szubpleurális bullák.  
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21: Emphysema kétirányú röntgenfelvétele. 90 éves nőbeteg, anamnézisében npl. mammae, 

pulm. szek. folyamat, tbc miatti kezelés.  

Bronchiectasia  

Okai: congenitalis (pl. a bronchusfal gyengesége)  

szerzett károsodások (gyulladások, bronchostenosis).  

Perifokálisan visszatérő pneumoniát, tüdőfibrosist tart fenn, ill. okoz.  

Klinikai vezető tünet: körülírtan hallható, köhögésre nem szünő szörcsölés.  

Formái: cystikus, cylindrikus, varicosus  

Localisatio: gyakran alsó lebeny preferencia  

Rtg kép: apró, gyűrűszerű árnyékokból szummálódó rajzolat  

HRCT: pecsétgyűrű alakzat (tág bronchus mellett kisebb átmérőjű artéria ág)  

  
 

22. Bronchiectasia. CT (ax. és rec.cor.): 70 éves férfi: j. középső lebenyben hosszú szakaszú, 

cylindrikus hörgőtágulatok. 

Idiopathiás interstitalis pneumoniák (IIP)  

PNEUMONITISEK  

Az IIP, intestitialis pneumoniák (helyesebben pneumonitisek) nem egy bizonyos okból 

fellépő tüdőbetegséget jelentenek, hanem a szervezet pathologiai válaszát bizonyos 

ártalmakra  

Ezek az elváltozások klasszikus rtg-nel csak korlátozottan vizualizálhatóak. Valódi 

diagnosztikus értéke a HRCT-nek van.  
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UIP szokványos interstitialis pneumonitis  

NSIP nemspecificus interstitialis pneumonitis  

DIP desquamativ interstitialis pneumonitis  

RB-ILD respiratoricus bronchiolussal összefüggő interstitialis tüdőbetegség  

DAD diffus alveolaris károsodás AIP = acut IP  

BOOP bronchiolitis obliterans organizáló pneumonia  

LIP lymphoid interstitialis pneumonia  

 
 

23. Idiopathias interstitialis pneumonia (UIP). 

85 éves férfi, panaszok: három napja tartó köhögés, fulladás, étvágytalanság. MRtg-n 

kétoldali apró-gócos infiltrativ elváltozás, a tüdőbiopsia krónikus lobos beszűrődést, 

idiopathiás intersticiális pneumonia lehetőségét vetette fel. CT: A tüdőparenchymában mko. 

subpleuralis és alsó lebenyi túlsúllyal reticularis fibroticus rajzolat van helyenként 

lépesmézszerű szerkezettel, apró bronchustágulattal és háromszög alakú GGO fedettséggel 

kísérve. (Dr. Monostori Zs. anyagából)  

HRCT képük  

UIP-  

szokványos interstitialis pneumonitis  
A zajló folyamatban a chronicus fibrosisos területek együtt láthatóak az aktív, frissen zajló 

eseményekkel. Elsősorban subpleuralis, basalis irregularis reticularis rajzolat jellemzi, 

dominál a térfogatvesztés. A fibroticus zsugorodás következtében tractiós 

bronchiectasia/bronchiolectasia jöl létre. A végállapotban kialakul a (mézes)lépszerű rajzolat, 

ahol 2-20 mm nagyságú cysták basal felől apical felé progredialva keletkeznek. Ha a 

folyamat exacerbál, a még ép részeken GGO látható. Subpleuralisan gyakori a girlandszerű 

vonal. A bronchopulmonalis felszínek irregulárisak.  

Diff.dg: Nem könnyű rtg morphologiai / HRCT kép alapján.  

Anamnesis, klinikai adatok és lefolyás ismerete feltétlenül szükséges. (NSIP, chr. 

hypersensitiv pneumonitis, sarcoidosis)  
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24. UIP aktív fázisának CT felvétele. 76 éves nő, nehézlégzés. CT 

A tüdőparenchymában a csúcstól a rekeszig subpleuralis és alsó lebenyi túlsúllyal reticularis 

rajzolat helyenként párhuzamos fibroticus kötegekkel a pleurával, valamint elmosódott 

háromszög alakú GGO-szerű területek. (Dr. Monostori Zs. anyagából)  

NSIP  

nemspecificus interstitialis pneumonitis  
GGO látható a középső. és alsó lebenyekben, tipicusan kétoldali, szimmetrikus, 

elrendeződésben, a megjelenése lehet homogén subpleuralis vagy foltos.  

Diszkrét intralobularis vonalak láthatók subpleuralisan a kezdődő fibrosis jeleként  

A jelenség általában diszkréten megjelenő GGO-ra rakódik rá, későbbiekben megjelenik a 

tractiós bronchiectasia, cysticus degeneráció. Bbeszűrődés is lehet  

Diff.dg: az előbbitől eltérően a (mézes)lépszerű rajzolat nem jellemző,  

DIP –  

desquamativ interstitialis pneumonitis  
Localisatiüja igen kiterjedt, a tüdők perifériája, valamint a basalis és a felső lebeny is érintett. 

Mindkét oldali GGO jelleemzi. Megjelenik a reticularis rajzolat, majd kialakul a finom 

(mézes)lépszerű  

Diff. dg: figyeljünk rá, hogy itt nincs centrilobularis góc. RB-ILD, NSIP, BOOP, 

hypersensitív pneumonitis jön szóba  

RB-ILD  

respiratoricus bronchiolussal összefüggő interstitialis tüdőbetegség  
Minthogy az ártalom a légutakon át érkezik (bronchiolus), mindkét oldali GGO gócok 

elhelyezkedése a secunder lobulus tengelyében (közepén) van: centrilobularis. A 

bronchusártalomnak megfelelően a hörgőfalak megvastagodnak. A zajló gyulladás (GGO 

felsőlebenyi, de itt is basalisan kezdődik a (mézes)lép szerű átalakulás, a felsőlebenyi 

centrilobularis emphysemémával. A kilégzési HRCT felvételeken a kislégutak 

eltömeszelődése miatt air tapping (csapdába esett levegő miatti transparenciafokozódás az 

érintett secunder lobulusokban) látható  

Diff.dg: desquamativ interstitialis pneumonitis,, hypersensitív pneumitis., histiocytosis  
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DAD  

diffus alveolaris károsodás, AIP = acut IP  
A betegség progressziven halad előre. GGO látható, mely lehet diffus, vagy foltos eloszlású 

(egyes lebenyek megkíméltak maradhatnak) Oka az alveolaris oedema ill. hyalin membran 

kicsapódás (II.typ. pneumocyták insufficienciája, másodlagos surfactant hiány), ez elsősorban 

GGO formájában lűátható, ritkább az infiltratum jelleg. Később fibrotisál és ez tractiós 

bronchiektasiát okoz.  

Diff.dg: oedemától csk a kép alapján nem könnyő megkülönböztetni, kellenek a klinikai 

paraméterek. Alveolaris proteinosis sem jár mindig egyértelmű crazy paving-gel, 

megjelenésében nagyon hasonló lehet, a változatos megjelenésű BAC (broncholaveolaris 

carcinoma) is utánozhatja a DAD megjelését. Néha infectio is hasonló képet adhat.  

BOOP-  

bronchiolitis obliterans organizáló pneumonia  
Subpleuralisan és/vagy peribronchialisan foltos, migráló beszűrődések láthatók mindkét 

oldalon. Előfordul pleura megvastagodás, pleuralis kötegek = spiculált kontúrok (esetleg 

letokolt folyadékgyülemekkel). A GGO-s területek nagyobbak, nemcsak egy egy secunder 

lobulusra terjednek ki, 3 cm-es nagyságtól a teljes lebenyre kiterjedőek lehetnek. Az 

interlobularis septumok is megvastagodtak. Gyakoriak a peribronchialis, elmosott kontúrú 

gócok, melyeknek nagysága 1-10 mm-ig terjedhet.  

Diff.dg: elkülönítése néhe nem könnyű a Boeck sarcoidosistól (nyirokcsomók), acut 

infectiosus bronchiolitistől, BAC-tól (bronchoalveolaris carcinoma)  

LIP  

lymphoid interstitialis pneumonitis  
Jellemző centrilobularis GGO, mely a secunder lebenyke centrumában kezdődik.  

Kétoldali, diffúz follicularis bronchiolitis azonosítható az előrehaladottabb formában, ezt a 

septumok megvastagodása kíséri (sejtes beszűrődés), későbbiekben bronchiectasia  

lép fel a bronchovascularis kötegek megvastagodása –ill. tractiós hatása következtében. 

Hilusi nyirokcsomó megnagyobbodások kísérik.  

Diff.dg: NSIP(nemspecificus interstitialis pneumonitis), vagy a ritka LAM 

(Lymphangioleiomyomatosis) és az atípusos lymphoproliferativ Castleman-betegség 

(angiofollicularis nyirokcsomó hyperplasia, v. -lymphoid hamartoma).  

 
 

25. Lymphangioleiomyomatosis (LAM) CT képe. 34 éves nőbeteg. Panasz: véres köpetürítés. 
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Anamnézisében bal oldali spontán pneumothorax. CT: Mindkét tüdőfélben felső lebenyi 

túlsúllyal reticularis intersticialis rajzolat számtalan 2-7 mm-es vékonyfalú cystával. (Dr. 

Monostori Zs. anyagából)  

 
 

26. Sjörgen sy., 32 éves nőbeteg. Anamnézisében parotitis és sicca sy. 

CT: A tüdőparenchymában mko. néhány apró 0.5 cm-nél kisebb góc és számos cysta a 

csúcstól a rekeszig. (Dr. Monostori Zs. anyagából)  

IIP differenciáldiagnosztikája  

Nem egyszerű, mert a röntgenmorphologiai kép nagyon hasonló az egyes egészen eltérő 

okból keletkező pneumonitiseknél. (Silicosis, sarcoidosis, asbestosis. LAM, Langerhans-

sejtes histiocytosis. Alveolaris proteinosis, pulm. infarktus, BAC, infekciók. Vasculitisek, 

vérzések, Wegener-granulomatosis. Lymphangitis carcinomatosa). A fentiekben ismertetett 

HRCT jegyek tájékozódásként szolgálnak a differenciál diagnosztikában, amiből látható, 

hogy elsősorban a korai, vagy aktiv betegségszakaszok azok, ahol az ártalom behatolási útja / 

módja hoz létre bizonyos mértékig specificus eltéréseket, melyok orientálhatnakt Mégis, 

legfőbb szabályként kimondhatjuk, hogy z anamnestikus (munkaanamnézis) klinikai / 

physiologiai /labor adatok nélkül csupán „tájleírás”lesz a leletünkből. Tehát: ezen betegségek 

diagnózisa a klinikus és a radiológus közti szoros együttműködésen áll. (amit gyakran a 

tüdőbipsia eredménye egészít ki.) Monostori Zs nyomán  

IIP gyakori radiomorfológiai jelei  

Betegségek Rtg-lelet Megoszlás CT-lelet  

UIP 
reticularis 

rajz.,volumenvesztés 

subpleuralis, 

basalis 

reticularis, lépesmézszerű rajz. 

bronchiectasia, focal GGO  

NSIP GGO basalis u. az, szimmetrikus 
GGO, reticularis rajz., 

consolidatio  

DIP 
bilat. irreg vonalak, 

consolidatio 

subpleuralis, 

basalis 
GGO, reticularis rajz.  

RB-ILD normál felső lebenyi 
centrilobularis GGO és 

emphysema  

DAD 
progresszív diff. GGO, 

consolidatio 

diffúz, lebenyt 

érintő 

consolidatio, GGO, trakciós 

bronchiectasia  

BOOP foltos bilat. consolidatio 
subpleuralis, 

peribrochovasc. 
foltos consolidatio, gócok  

LIP denz reticul. rajz.,gócok  diffúz  

centrilobularis góc, GGO, septum 

és bronchovasc. ktsz. vastagodás, 

cysták  
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Tüdőfibrosis  
A tüdő interstitiumának beszűrődése (tumor, oedema, fibrosis által) egy szabálytalan, 

durvább-finomabb, vonalárnyék-hálózat megjelenésében manifesztálódik – felszaporodott 

fibro-retikularis rajzolat, mely nemcsak elfedi a tüdő normális alapstrukturáját, de deformálja 

is azt.  

Súlyos fibrosisban ( mézes)lép tüdő alakulhat ki.  

Diffuz pulmonális fibrosis okai:  

Tbc,  

fibrotizáló alveolitis,  

pneumoconiosisok,  

chronicus tüdőbetegségek,  

asbestosis, silicosis,  

chronicus fertőzések,  

sarcoidosis  

9. 1. 5. 5. Gyulladások: pneumoniák, (lobaris-, broncho-, interstitialis pneumonia) 

Kiterjedés: lebeny, segment  

Pneumonia  
Rtg képe: foltárnyékként mutatkozik, változatos formákban és kiterjedéssel.  

Bronchopulmonalis- (bronchiolusok útján terjed) levegő-bronchogram nincs  

Lobáris- (alveolusokról alveolusokra terjed) levegő-bronchogram van  

Atípusos- (interstitium)- vonalas árnyékoltság  

Ált. nem specifikus a kórokozót illetően. (de! staphylococcus!)  

Diff.dg.: Hasonló árnyékot adhat: tüdőinfarctus, tumor, tbc, tüdőoedema.  

A kép értelmezésében segít a klinikum, ill. a dinamikus észlelés.  

A rtg kép „késik”(később jelenik meg és később tűnik el, mint az a klinikai jelek alapján 

várható)  

A pneumonia lehet  

primer: az addig egészséges tüdőben keletkezik, a kórokozó: baktérium, mycoplasma,  

vírus, vagy  

szekunder jellegű: a tüdő előzőleg már beteg volt (fibrosis, bronchiectasia, azygos  

lebeny, szekvesztrált tüdő, bronchus szűkület / elzáródás (aspiratió, idegentest,  

bronchus tumor), keringési betegségek (pl. tüdő pangás),  

perifokális: tüdőinfarctus vagy tumor körül  

A szekunder pneumoniák elhúzúdó lefolyásúak, kiújulásra hajlamosak („fölérendelt ok”).  

Az aspiraciós pneumonia foltos jellegű, multifokális. (jobb alsó lebeny preferencia)  

A bronchus stenosis okozta formákban atelectasiával szövődhet (élesebben határoltak, 

kiterjedésük a lefolyás során növekedő tendenciájú)  

Pathognomiás megjelenésű pneumonia a staphylococcus okozta pneumonia  

(Staphylococcus -: multiplex, kerek gócok, beolvadásra hajlamosak)  

Lokalizáció: bárhol lehet. Solitaer, ritkán multiplex.  

Intenzitás: csak a sugárirányba eső vastagságától függ.  

Szerkezete: inhomogen-homogen-inhomogén (lefolyása fázisa szerint).  
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Az oedema folyadék az alsó határ közelében több (gravitáció), így a lebenyhatár élesen 

kirajzolódik (pl.felső lebeny pneumoniában a kisrés)  

Nagyságát hirtelen nem változtatja.  

Az érintett lebeny volumenét nem változtatja.  

Hilusi nyirokcsomó nagyobbodás nem kíséri.  

Kevés pleurális folyadék társulhat hozzá.  

 
 

27. Mycobacterium segment pneumonia. CT tüdőablak. 60 éves nő. Anamnézis: gyakori 

tüdőgyulladás, COPD, emphysema. 

Jelen panasz: lázas állapot Elhúzódó pulm. infiltratum. A b.felső lebenyben b.o. alveolaris 

infiltratio, levegőbronchogrammal, hörgőkben pangásos nyák. Kevert típusú emphysema 

felső lebenyi túlsúllyal mko. összeszakadt bullákkal. (dr. Monostori Zs. anyagából)  

 
a  

 
b  

 

28. Atípusos intersticiális lobaris pneumonia a.) CT b.) röntgenképe 

45 éves férfi. Megfázott, súlyos köhögés, sárgászöldes légúti váladék.  

Felszaporodott számú nyirokcsomók b.o. az aortaív mellett. A tüdőparenchymában 

subpleuralis és bal felső lebenyi túlsúllyal szabálytalan, infiltrativ jellegű területek. (dr. 

Monostori Zs. anyagából)  
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a  

 
b  

 

29. Jobb oldali pneumonia kétirányú rtg felvétele (PA, jobb o.).  

62 éves oesophagus tu. miatt kezelt férfibeteg. Jobb oldalon a felső lebeny posterius 

segmentumában inhomogén jellegű infiltratum látható. (A jugulum alatt 6 cm-rel a nyelőcső 

lumene csaknem teljesen beszűkült. )  

Mycosisok:  
Az antibiotikumok és steroidok alkalmazása óta gyakoribbak.  

Actinomycosis, candidiasis, aspergillosis, stb.  

Rtg kép: pneumonia jellegű, kisfoltos, multifokális vagy kiterjedt, homogen árnyék.  

Az aspergillosis specialis képét az adja, hogy a gomba előszeretettel preformált üregekben 

telepszik meg és ott labdacs szerű képződményt hoz létre (fungus ball)  

TBC (tuberculosis)  
(itt csak a tüdő-tuberculosis formák röntgeneltéréseit tárgyaljuk és nem magát a betegséget)  

A primer komplexus:  

A primer góc /infiltrátum rendszerint a középső tüdőmezőben a periferián jelentkezik 

(egyoldali!), mint soliter, kisfoltos infiltrátum – a hozzátartozó hilusi lymphadenitis 

/nyirokcsomó megnagyobbodás az azonos oldali hilus kiszélesedését okozza. Köztük a 

peribronchialis lymphangitis okozta köteges rajzolat látható. A primer komplexus 

elmeszesedésre hajlamos. Továbbiakban a hilusi nyirokcsomók kiterjedtebb érintettsége / 

megnagyobbodása jöhet létre. Ezek a nyirokcomó megnagyobbodások bronchusszűkületet is 

okozhatnak (lebeny, segment), következményes ventil atelektasiával / emphysemával.  

A haematogenen terjedő (tüdő) tbc, szimmetrikus, miliaris szóródást okoz, 1-2 mm nagyságú 

apró gócokkal, melyek így csak a CT képen különíthetők el, a rtg képen a summatiós effectus 

következtében, superponálódik árnyékuk. A gócocskák a felső lebenyekben halmozódnak. 

Konflualó hajlamot is mutathatnak, kísérheti pleuralis izzadmány. A hilusi nyirokcsomó 

megnagyobbodás itt nem jellemző.  

Gyors lefolyású forma a Landouzy sepsis (sepsis tuberculosa acutissima), melynek rtg képén 

csak különböző nagyságú, többé-kevésbé összefolyó foltokat láthatunk gócok helyett.  

A haematogen szórás egyes lebenyekre korlátozódhat – ezek elmeszesedhetnek és 

zsugorodva tractiós hatásuk van ( = localis emphysema).  

Más gócok progrediálhatnak (főként a csúcsban – Simon góc) aktivak maradhatnak. Az 

Assmann féle korai infiltratum infraclavicularis localisatiójú.  
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A tüdőphthisis nagyon polymorph / változatos képet mutathat:  

asymmerticus és egymás mellett láthatók benne  

cavernosus (gyűrűformájú – a falvastagság stádiumfüggő, nivót tartalmazhat, + drainaló,  

megvastagodott falú bronchus),  

cirrhoticus/fibrosus (zsugorodott parenchyma, csíkoltság és foltozottság, benne trakciós  

emphysema, bronchiectasiák, meszesedés), és az  

exsudativ (foltos, konfluáló, életlen határú),  

produktiv (éleshatárú finom v. durva foltos) gócos folyamatok. Ez utóbbiak nagyon  

változékonyak: a rtg kép szinte egyik napról a másikra megváltozhat.  

 
a  

 
b  

 

30. Tuberculosis a.) CT, b.) rtg P-A 

45 éves férfi, tenyésztéssel igazolt pulmonális TBC.  

CT-n b.o. alsó lebeny: egyenetlen, több üreges gócból álló elváltozás, cavernák. (dr. 

Monostori Zs. anyagából)  

 
a  

 
b  
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c  

 
d  

 

31. Tuberculosis kétirányú mellkasfelvételen és HRCT. (rec.cor)  

75 éves férfi: hypertoniás, dohányos. Panaszok: dyspnoe, produktív köhögés. Bal basis felett 

pangásos szörtyzörejek, alsó thoracalis csigolyák magasságában nyomásérzékenység.  

a.) Mellkas rtg felvétel, kétirányú: Enyhén pangásos a tüdőrajzolat. Jobb felső lebenyben 

kiterjedt  

foltos-gócos jellegű lobaris infiltratum. Bal csúcsban régi spec. maradvány. J.o. a 

rekeszkontúr elmosott (kb. 4 hu-nyi pleuralis folyadék). A szív minden irányban 

megnagyobbodott. Kp. tág, scleroticus aorta.  

b.) Mellkasi HRCT-vizsgálat: A j. tüdőcsúcsban s.1-ben 10 x 10 x 5 cm-es területen 

retikuláris rajzolat látható, (septumvastagodások); j. csúcsban mozaikszerűen tejüveghomály. 

Subpleuralisan főleg s.1-ben teljes légtelenség: a pleurával összefüggő egyenetlen, részben 

nodularis jellegű lágyrészsáv (max. kb. 1 cm-es vastagaság). J. csúcsban subpleuralisan 

néhány kis emphysemás bulla. Kiterjedt, csúcsi dominanciájú specifikus eredetű eltérések.  

9. 1. 6. Tumorok: 

9. 1. 6. 1. Primer tumorok 

Benignus (hamartoma, chondroma, lipoma)  

semimalignus (adenoma, carcinoid)  

 
 

32. Hamartoma CT képe. 
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63 éves ffi, haemaptoe. Bal oldalon az S3-ban egy 3.7 cm nagyságú lobulalt terime van durva 

meszesedéssel, mely körül 9 cm-es körben aspiralt vérre jellemző fátyolozottság van. (Dr. 

Monostori Zs. anyagából.)  

Malignus: bronchus cc (centralis, periferiás), b.a.c., nycs mets. TNM szerinti osztályozás 

fontos a kezelés/műtét tervezésekor  

 
 

33. Carcinoid 

28 éves nőbeteg. Bal főhörgőben a carinától 2 cm-re 3x4,5x4,1 cm-es terime látható, mely 

teljes alsó lebenyi atelectasiát okoz, mérsékelt pangással. (Dr. Monostori Zs. anyagából.)  

Benignus, semimalignus (adenoma, hamartoma, carcinoid)  
A benignus daganatok ritkák. (hamartoma, chondroma, lipoma).  

Semimalignusnak tekinthető a bronchus adenoma, ami szövettanilag jóindulatú, de adhat 

áttéteket.  

Röntgenkép: kerek vagy karéjozott, jól határolt nodulusként jelennek meg  

meszesedést tartalmazhatnak.  

Klinikai jelentőségüket az adja, hogy malignus daganat hasonló képet adhat.  

CT felvételen kis hílusi nyirokcsomó megnagyobbodás metastasist valószínűsíthet.  

Malignus bronchus cc  
A malignus tüdődaganatok elsősorban a hörgőkből indulnak ki.  

Az elhelyezkedés alapján centrális és perifériás hörgőrákot különböztetünk meg.  

A centrális a hílus magasságában lévő bronhusból indul ki, kezdetben bizonytalan hilus 

kiszélesedést okoz, környezetét beszűri és a szomszédos nyirokcsomókba ad áttétet.  

A daganat seprűszerű nyulványokat bocsát a tüdő állományába. A daganat szűkíti, majd 

egyre inkább elzárja a lument, következményes légtelenséget okoz. Felülfertőződés alakul ki 

a rossz ventillációjú tüdőrészben, recidiváló pneumoniák lépnek fel.  

CT vizsgálat igazolja tumor jelenlétét.  

A perifériás hörgő-rák a tüdő állományában vagy a mellkasfal mentén található. 

Röntgenképen solid gócárnyék, sima vagy karéjos vagy nyulványos határa van.  
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Specialis elhelyezkedésű periferiás bronchus carcinoma a Pancoast tumor –a tüdőcsúcsban 

jelenik meg (felső sulcus tumor) transpleuralisan átlép a thoraxfalon, a nyaki sympathicus 

ganglionokat infiltrálva neurológiai eltérést okoz (Horner –triász v. oculosympathicus 

bénulás: myosis, ptosis, enophthalmus)  

A MDCT / MRI vizsgálat a mellkasfali infiltrációt jól kimutatják  

A BAC (broncho-alveolaris carcinoma) megjelenése igen változatos és megtévesztő, az 

alveolusokban terjed tovább, a tüdő periférián többgócú, infiltrativ árnyékot ad (de 

kerekárnyékként is megjelenhet).  

Metastasisok (intrapulmonális, pleurális, lymphangitis carcinomatosa)  

Metastasisok: az eredeti tumor (szerve, szövettana szerint), formája, rtg megjelenése 

jellegzetes lehet:  

(nagyság, meszesedő, beolvadó, endobronchialis, vérzéses, pleuralis)  

lymphangiosis carcinomatosa  

lymphoma, Kaposi sc.  

Haematogen szórás útján képződnek:  

emlő, prostata, vese, pajzsmirigy, méhnyak, here, csontok, melanoma, G-I. tumorok,  

pancreas tumorok.  

Röntgenképen különböző számú és nagyságú kerekárnyékok vannak.  

Lymphogen terjedést mutat:  

emlőrák, bronchus cc.  

Jellemzője a lymphangitis carcinomatosa.  

Röntgenen: sugarasan kiszélesedett vonal-árnyék hálózat.  

  
 

34. Lymphangiosis carcinomatosa. 

58 éves férfi. Terhelésre fullad, erős köhögési rohamok. Mellkas rtg-en bal oldali kiterjedt 

árnyék, mely adenocc.-nak igazolódott, mediastinalis nycs. metastasissal, carcinosissal. A 

tüdőparenchymában mko. lymphangitises rajzolat, ezen belül S.3-ban lévő spiculalt 

elváltozás és mko. több apró góc is megfigyelhető. A pleurán mindkét oldalon halmozó apró 

felrakodások vannak. A mediastinumban kórosan megnagyobbodott nyirokcsomók. (Dr. 

Monostori Zs. anyagából)  
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35. Miliaris tüdőmetastasisok.  

HRCT, mellkas rec.cor:  

Jobb tüdő adenocarcinoma miatti lobectomia, (agyi metastasis). (dr. Monostori Zs. 

anyagából)  

 
 

36. Bal oldali perifériás metastasis 

60 éves férfi, vesetumor okozta pulmonalis propagatio, melyre target therápiát kapott.  

B. tüdőfélben karéjozott góc, dorso-basalisan a pleurával érintkezik.  

  
 

37. Centrális tüdőtumor, megnagyobbodott mediastinalis nyirokcsomókkal. CT rec cor és 

sag. 
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70 éves COPD, rekedt. Jobb hilusi terime, bronchoscopia neg.  

A gége jobbra rotált, a jobb gégefél nem mozog, a bal álhangszalag környéke duzzadt.  

CT: b.10. segmentumban 13x11 mm-es nodularis képlet. M.k. hilusban több 

megnagyobbodott nyirokcsomó, centralis hypodenzitással. Subcarinalisan egy 34x21 mm-es 

nyirokcsomó conglomeratum (széli kontraszthalmozás). Az aorto-pulmonalis ablakban több 

(15 mm-es), a trachea-bifurcatio felett az oesophagust comprimáló, paraaorticusan 

elhelyezkedő 26 mm-es nyirokcsomó. A mellkasbemenetben a tracheat, valamint az 

oesophagust balra dislocalo, összeolvadó, 38x28 mm legnagyobb átmérőjű nyirokcsomó 

conglomeratum látszik.  

  
 

38. Pulmonális metastasisok kétirányú (PA és jobb filmközel.) mellkasi rtgfelvétel. 

51 éves nő, endometrium carcinoma. Mk. tüdőben, bazális túlsúllyal számtalan kerekded 

lágyrészárnyék (max kb. 12 mm). B.o. 1 ujjnyi pleuralis folyadék.  

  
 

39. Bordametastasis CT és Rtg felvételeken. 

56 éves ffi. Anamnézisében jobb csúcsi adenocc és ossealis met. CT: Jobb oldalon a IX. 

borda hátsó ívén orsószerű lágyrész megvastagodással bíró, csigolyára terjedő 3 cm-

es,valamint hasonló elváltozások az V. és a VII-s borda elülső részén. (Dr. Monostori Zs. 

anyagából.)  
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9. 1. 7. A tüdőkeringés eltérései 

Pulmonális hypertensio:  
Okai:  

az artériás oldali vérnyomás megnövekedése: bal-jobb shunt,  

szerzett tüdőbetegségek: emphysaema, chronikus bronchitis, chronikus pulmonális 

embolisatio, fibrosis.  

Röntgen tünet: centroperifériás caliber discrepantia (a hílusi erek kitágulnak, majd hirtelen – 

abrupt módon - erősen beszűkülnek. A perifériás érhálózat szegényes.  

 
 

40. Centroperifériás diszkrepancia 

Kisvérköri vénás pangás:  
Oka:  

a vénás oldalon kialakuló nyomásemelkedés (postcapillaris pulmonális hypertensio).  

Röntgen tünet: apicobasalis caliber discrepantia alakul ki, („kipödrött bajusz”)  

 
 

41. „Kipödrött bajusz” jel 

majd parahiláris homály jelenik meg, a tüdő parenchymában felgyűlő folyadék foltos 

árnyékoltságot okoz.  

Ha a pangás hirtelen rosszabbodik, tüdő oedema lép fel.  
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Pulmonalis pangás/oedema  
A capillarisokból az interstitiumba átszürődő nagy mennyiségű folyadékot a nyirokerek nem 

tudják elszállítani.  

Extravascularis folyadék felszaporodásának okai:  

Fokozott hydrostatikus nyomás, fokozott capillaris permeabilitás, túltöltés, v.pulm. occlusio, 

pulm. embolia, csökkent osmotikus nyomás, transfusiós reakció, csökkent plasma-protein 

szint, ARDS  

A tüdő pangás és oedema két szakaszban fejlődik ki.  

1. interstitialis oedema, (az interalveolaris septumokban folyadék felszaporodás) - 

Kerley-B. vonalak – vékony, vizszintes lefutású, 3-6 mm hosszúak,basalisan, a 

lateralis mellkasfal mentén.  

2. alveolaris (elárasztás) és interstitiális árnyékok kombinációja.  

   

Cardiális pangás/oedema röntgen képe:  
Kerley-A, B vonalak (interlobularis-interalveolaris septumok a hilusokban - A ill a lateralis 

mellkasfal mentén basalisan -B)  

Apico-basalis caliber discrepantia  

Foltárnyékok levegő-bronchogram nélkül, szimmetrikusan, basalisan.  

Elsősorban a hilusi regiók lehetnek érintettek (denevér-szárny alakú perihiláris árnyék)  

A szív általában megnagyobbodott.  

Pulmonális embolia  
A perifériás vénák felől a tüdőbe sodródó véralvadék a tüdőartériák elzáródását okozhatja.  

A röntgen felvétel ritkán diagnosztikus értékű.  

A célszerű vizsgálat a CT pulmonalis angiographia, ahol a thrombus érlumen telődési hiány 

képében mutatkozik. Ezt azonnal, akár éjjel is el kell végezni az életveszélyben lévő betegnél.  

Az embólia forrását keresni kell (UH), alsó végtagi mélyvénás thrombosis kizárandó! Ebben 

fontos laborparaméter a D dimer érték, melynek negativitása valószínűtlenné teszi az 

esetleges emboliaforrásként szolgáló thrombosis fennálltát.  

A Westermark jel:  

angiographiás (CeCTvel is látható) eltérés, mely a csökkent vascularisatiót mutatja az érintett 

tüdőrészben. Főként akkor, ha az embolisatio chronicus és repetitiv,  

Fleischner jel  

kíséri, azaz az azonosoldali aa.pulmonalesek prestenoticus tágulata.  

A Hampton‟s hump  

a tüdő periferiáján látható ékalakú transparencia csökkenés. A periferiás tüdővérzéses elhalás 

csak az előzőleg már romlott keringésű tüdőben, a periferián alakulhat ki - a tüdő kettős 

vérellátása miatt – haemorrhagiás infarcus lesz.  

Scintigraphiával a ventillációs /perfusós mismatsch jelenségét láthatjuk (L.ott)  
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42. Masszív pulmonális embolia. CT angiographia (ax. és rec.cor.): 84 éves nő: fulladás, 

emelkedett D-dimer.  

Pulmonalis embolia,. lovagló embolus a truncus pulmonalisban és mko. aa pulm. + mk.o. 

kisebb ágakban is. kontrasztanyag telődési hiányok az embolusoknak megfelelően.  

 
 

43. Pulm. embólia. 

   

38 éves haemophiliás nő. Jobb oldali mellkasi fájdalom, haemoptoe, D-dimer pozitivitás. 

Jobb oldalon az S9-ben és S10-ben 2 cm-es subatelectasiás területek, környezetükben 

tejüvegszerű fedettséggel. Jobb alsó lebenyben Subacut multiplex thrombosis jelei. (Dr. 

Monostori Zsuzsanna anyagából.)  

ARDS (adult respiratoricus distress syndroma), shock tüdő:  

ARDS okai:  

Nagyon sokféle kiváltó okot említenek ami felnőttkori RDS –t okozhat. (gyakoribbak 

kivastagítva) A szervezet –ezesetben a tüdő, a súlyos traumákra, lehyen az külső(égés, 

chemicalia), vagy belső eredetű (pancreatitis, sepsis), direkt vagy indirekt, egyféle választ tud 

adni  

Infectiók, sepsis: viralis, mycoplasma, pneumocystis carinii, miliaris tbc, aspiratio 

(regurgitatio) fizikális ártalmak, trauma (akár fejtrauma is) gyakrabban tüdőtrauma, 

közlekedési baleset, zsír embolisatio, égés, ionisaló sugárzás, belélegzett toxinok, irritattiv 

chemicaliák/gázok, dohányzás, chemicaliák, heroin, methadone, acetyl salycilat, barbiturat, 
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paraquat, haematologiai, polytransfusioók, DIC, pancreatitis,, uraemia, cardiopulmonaris 

bypass.  

Míg az IRDS, az újszülöttkori respiratoricus distress syndroma a felületaktiv surfactant 

membránt képző II.sz.pneumocyták éretlenségén alapul: az alveolusok nem tudnak felnyílni, 

a felnőttkori ártalomban másodlagosan szűnik meg ez a functio, az addig nyitott alveolusok 

összeesnek és microatelectasiák jönnek létre. Ennek következtében akadályozott lesz a 

gázcsere. Amint a folyamat előreheled ezek a microatelectasiás gócok confluálnak mko, 

létrejön a „fehér tüdő” képe.  

A folyamat során pathológiailag exudativ – proliferativ – fibrotikus (reparativ) fázisok 

zajlanak le  

Időrendben:  

1. nap: oedema  

3.-5. nap: hyalin membran képződés  

8.-9. nap: interstitialis gyulladás (sejtes beszűrődés amit végül  

12.-14. naptól interstitialis fibrosis követ -> honeycombing (lép-tüdő) kialakulása  

Részletesebben, a tüdőszövetben és a légtartó területeken lezajló szövettani jelenségekre 

fókuszálva:  

Az exudativ fázisban capillaris congestio, pangás van, így alakul ki az interstitialis, majd 

intraalveolaris oedema, vörösvértestek is elhagyhatják a vérpályát, ami haemorrhagiához 

vezet, bekövetkezik az alveolaris epithelium necrosisa, neutrophilek (makrophagok) 

jelennek meg a megtámadott helyszínen.  

A ductulus alveolarisok expandálnak, alveolusok viszont collabálnak, mert az alveolaris 

epithel necrosisa (II tip. pneumocyták) miatt a felületaktív védőmembran (surfactant) 

mennyisége csökken - eltűnik. Ezért az alveolusok összeesnek, microatelectasiák alakulnak 

ki.  

A capillarisokban, de nagyobb erekben is fibrin thrombusok keletkeznek és fellép a 

hyalinmembran (fehérjedús oedemafolyadék + elhalt sejtek) jelenség az alveolaris 

ductulusokban. Ez tovább rontja a légcserét.  

Ezt követi a proliferativ fázis, pneumocyta II-k, és az interstitialis fibroblastok proliferálnak. 

Az ezután bekövetkező fibrosis, progressive zajlik: a collabált alveolusokat kitölti, az 

alveolocapillaris egység tönkremegy a tüdőparenchymát súlyosan deformálja, a ductulusok 

irregularisan kitágulnak. Néhány hét alatt (ha a beteg túléli, mert a halálozás még mindig igen 

nagy arányú: 50%, mert a shock állapot nem korlátozódik a tüdőre: multi organ failure) 

kialakul a (mézes)lép tüdő képe: Honeycombing  

A rtg kép itt is „késik” a klinikailag már zajló folyamathoz képest akár 2 napot is, azonban  

I. Stadium: Már az első órában látható a perihilaris kiszélesedés  

II. Stadium a 24. óráig: interstitialis tüdőoedema  

III. Stadium, a 2.-7. napig: alveolaris tüdőoedema, aerobronchogram (a kevéssé transparens 

tüdőben láthatóak a levegővel telt bronchusok)  

IV. Stadium a 1. hét után durva reticularis megvastagodások láthatóak, majd a tüdőfibrosis 

képe.  
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Röntgen képe:  

  

  
 

44a. ARDS helyszíni rtg, axiális és coron. síkú CT képe. 

67 éves nő. Anamnézisében septicus bőrfolyamat szövődményeként kialakult pneumonia, 

intubatio, lélegeztetés. Tracheaváladékból C. albicans, Pseudomonas, MRSA tenyészett ki.  

Rtg: J.o. transzparencia csökkenés, intenzív gócos-köteges árnyékoltság. B.o. hilus körül 

hasonló árnyék. Nagyobb szív.  
CT: Mindkét tüdőben masszív alveolaris fedettség, kisebb megkímélt területek a felső 

lebenyekben.  

 

 
 

44b. ARDS CT rec.cor. 

52 éves nő, légzési elégtelenség, septikus sokk.  

M.k. tüdőfélben durva, diffúz intersticiális oedemának megfelelő, felhőszerű csökkent 

transzparencia, a basalis segmentumokban egyenetlen atelectasiával és bronchogrammal.  



9. A mellkasi szervek radiológiai diagnosztikája 

175 

 

 
 

45. Cardiomegalia kétirányú mellkasi röntgenfelvétele (P-A, bal o.) 

70 éves nő, hypertoniás. Megnagyobbodott szívárnyék, elongált aorta, mérsékelten pangásos 

tüdőrajzolat (skoliosis)  

9. 2. A tüdőhilus 

A tüdőhílus vizsgáló módszerei  

 Mellkas röntgen felvétel p-a és lat.  

 CT axiális és reconstructiós felvételek  

Anatomia: a tüdőhílust a főbronchusok és az a. pulmonális elsődleges elágazódásai adják.  

A broncho-vascularis képletek mentén a tracheo-bronchiális nyirokcsomók helyezkednek el.  

Mellkas felvételen - normális esetben - a hílusárnyékot elsősorban a pulmonális erek adják.  

Miként a jobb és a bal tüdőfél nem tükörképei egymásnak, vérellátásuk sem az, ebből adódik 

a hilusok (normális) asymmetriája. A jobb hilus teljesebben ábrázolódik, mint a bal, amit a 

truncus pulmonalis és a szív egy része „elfed”.  

A hílusárnyék kiszélesedése: tágult erek vagy megnagyobbodott nyirokcsomók vagy tumor 

okozzák.  

Kétoldali hílusi árnyéktöbblet:  

Ha sima konturú tubularis képletekből adódik, tágult pulmonális erekre utal (pulmonális 

hypertensio, chronicus embolisatio).  

A nyirokcsomók megnagyobbodására utalnak a lobulált konturú árnyéktöbbletek (elágazás 

nélküli struktúrák).  

Kétoldali lymphadenopathiát okoz a sarcoidosis és a lymphoma.  

Féloldali lymphadenopathia okai: tüdőtumor metastasisa, malignus lymphoma, fertőzések 

(tbc, histoplasmosis).  
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9. 3. Pleura 

9. 3. 1. Választandó vizsgálómódszerek 

Normális esetben – azaz a normális vastagságú pleuralemez rtg felvételen nem látható. A 

pleurakettőzetek (j.o. kettő t.i. a kisrés és a nagyrés, baloldalt egy – lévén, h. nincs középső 

lebeny) főképp, ha orthoröntgenograd irányba esnek (ez p-a rtg felvételen csak a kisréssel 

fordul elő) lesznek láthatóak.  

CT-vel a „réseket” képező visceralis pleurakettőzet axials síkban, egészséges egyénnél is 

felismerhető, a sagittalis és coronalis reconstrukciók további lehetőséget adnak 

tanulmányozásra.  

Limitált esetekben az UH igen hasznos lehet: folyadékkimutatásra a costopulmonalis 

áthajlásban, és ennek UH vezérelt punctiójára. (Tudjuk, az UH a tüdő vizsgálatra nem 

alkalmas, mert nem képes „mélyebbre látni”)  

Az MRI multiplanaritásánál fogva jó ábrázoló módszere lehet a pleura pathológiás 

elváltozásainak pl. frontalis (coronalis), vagy sagittalis síkban.  

9. 3. 2. Pleurális elváltozások 

9. 3. 2. 1. Pleuralis folyadék 

Transudatum okai: - szívelégtelenség, chr. veseelégtelenség, hypoproteinaemia, túltöltés.  

Exsudatum okai: – tbc és más fertőzések, subphrenikus tályog, tüdőtumor, SLE, RA.  

Hemothorax okai: – mellkasi trauma, haematológiai betegek  

Véresen festenyzett pleurális folyadék – pulmonalis embolia, tüdőtumor.  

Chylus oka: ductus thoracicus sérülés  

Empyema okai: - pneumonia, trauma v. májabscessus áttörése.  

A pleuralis folyadékgyülem radiologiailag csak kivételes esetekben differenciálható, a CT és 

MRI sem képes pl a transsudatum vs exsudatum elkülönítésére. (punctio)  

A folyadékgyülemek mennyisége változó, a sinust kitöltő árnyéktól a tüdő kisebb- nagyobb 

részének vagy egészének fedettségét okozza. Nagy mennyiségű folyadék a középárnyékot 

kissé áttolja. Lehet subpulmonalis lokalizációjú. (a Frimann –Dahl típusú felvétel 

jelentősége)  

Pleurális adhaesiók esetén letokolt folyadékgyülemek alakulhatnak ki, ill. a kisrésben lévő 

körülírt folyadékgyülem a mellkas felvételen pneumoniát utánozhat.  

A pleuralis megvastagodások (fibrosis) különféle okokból jöhetnek létre: pleuritis, gyulladás 

következménye, letokolt folyadékgyülem, haemorrhagia szervülése, a csúcsokban gyakran 

pulmonalis fibrosissal társulva (tbc).  

Kiterjedt fibrosis légzési kitérés elmaradást, thoraxdeformitást okozhat.  

A fibrosis egyes esetekben elmeszesedhet: tbc, asbestosis.  

A rtg felvétel és átvilágítás mellett a CT bizonyító erejű lehet.  
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9. 3. 2. 2. Pneumothorax (ptx) 

A mellkasfal (pleura parietalis) és a különböző mértékben collabált tüdő pleura viscerálisa 

között rajzolatmentes sávárnyék.  

Ptx gyanú esetén kilégzésben készüljön a felvétel!  

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

Tensiós ptx esetén a kp. árnyék ellenoldal felé dislokált – sürgős th.!  

Hydro-ptx (nem áll fenn feltétlenül kezdete óta, a ptx előbb v utóbb „vizet szív”), esetén a 

nívóképződés pathognomikus jel! (hallgatózással: a beteg megrázásakor loccsanó hangot 

hallunk.  

  
 

46. Részleges ptx. 

44 éves ffi, bal oldalon részleges szálagos ptx látható számos szálas letapadással és dorsalisan 

többrekeszes, következményes nívókkal. (Dr. Monostori Zs. anyagából.)  

9. 3. 2. 3. Pleurális tumorok 

Az elsődleges pleura daganatok és az áttétek pleurális folyadékképződést okoznak, ezért a 

tisztázatlan eredetű mellkasi folyadékgyülem hátterében malignus folyamatot kell 

feltételezni.  

A pleuratumor okozta eltérés lehet lapos (a mellkasfal mentén v. interlobarisan), vagy 

nodularis.  

Jóindulatú pleuratumorok: a fibromák, lipomák (előfordul benignus mesothelioma is)  

Az elsődleges pleura daganat, az azbeszt-belégzéssel kapcsolatba hozható mesothelioma 

ritka.  

Kimutatásukra a CT vizsgálat az alkalmas, mert a folyadékot és a lágyrészt el tudja 

különíteni.  
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47. Mesothelioma. 

43 éves ffi. A pleuraűrben a csúcstól a rekeszig 1-2 cm széles folyadék, mindkét 

pleuralemezen a csúcstól a rekeszig körkörösen kóros lágyrész felrakódások. A jobb oldali 

pleuralis folyadékból malignus sejteket igazoltak. (Dr. Monostori Zs. anyagából.)  

A pleuralis metastasisok diagnozisának megállapítása akkor egyszerű, ha pl. 

bordadestructiot okoznak. Ha elég nagy a pleura metastasis, CT-vel megállapítható benne 

halmozás is. Biztos elkülönítő diagnózishoz gyakran csak a biopsia vezet.  

 
 

48. Pleuralis folyadék (+idegentest) AP mellkas rtg felvétel, fekvő helyzet. 

85 éves férfi. A rekesz egyik oldalon sem differenciálható. Basalis tüdőterületek: 

transparencia csökkenés. A lateralis mellkasfal mentén j.o. a csúcsig terjedő, enyhén csökkent 

transzparenciájú sáv (folyadék).  

Szív balra jelentősen nagyobb, a lateralis mellkasfalat csaknem eléri.  

J.o. pacemaker + elektródái. A j.v.jug. interna kanül vége a véna cava sup. vetületében. A bal 

III. borda elülső íve vetületében, a medioclavicularis vonalban 1.5 cm-es, ívelt fémintenzitású 

árnyék (6-7 cm-es vékony, vonalas fémidegentest)  
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49. Tüdőfibrosis és pleuracallus: Asbestosis P-A mellkas rtg felv. 

78 éves férfi. M.k. tüdőben, basalis túlsúllyal a hilustól a pleuráig terjedő, fibroticus, 

peribronchialis kötegek. A pleurán a csúcstól a rekeszig durva meszes, körkörös, páncélszerű 

callus,.  

 
 

50. Hydro-pneumothorax, j.o., köpenyszerű, kitapadt, Mellkas rtg P-A. 

68 éves férfi St.p. oesophago-gastrostomiam. J.o. a csúcsban 3.5, a basison 1.7, a lateralis 

mellkasfal mentén 1 cm-es ptx.  

9. 4. Mediastinum: 

9. 4. 1. Mediastinum anatómia: 

a mellkas középső részét, a két tüdő közti térséget foglalja magába. Felülről a 

mellkasbemenet lágyrész képletei, alulról a rekesz határolja, ill. a sternumtól a gerincoszlopig 

terjed. Részei:  

Elülső mediastinum: thymus, nagyerek  

Középső mediastinum: szív, trachea, főbronchusok, nn. phrenici, nyirokcsomók  

Hátsó mediastinum: oesophagus, aorta descendens, n.vagus, symphaticus lánc, ductus 

thoracicus, v.azygos, v.haemiazygos.  

Nyirokcsomók mindhárom régióban vannak.  

Mediastinális nyirokcsomók: helyzetüknek megfelelően paratracheális, tracheo-bronchiális, 

carinális és broncho-pulmonális (hiláris) nyirokcsomók különíthetők el.  
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Az International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) javasolta 2009ben a 

mediastinalis nyirokcsomók osztályozását, azért, hogy a modern harántszelet 

képalkotóeljárásokkal (CT, MRI) azonosítható nyirokcsomókkal a betegség (tüdőrákok) 

elterjedését pontosabban lehessen regisztrálni.  

Supraclavicularis nyirokcsomók  
1. Alsó cervicalis, supraclavicularis és sternalis bevágásban lévő nyirokcsomók  

A cartilago cricoidea alsó szélétől a claviculákig, egészen a manubrium felső széléig 

elhelyezkedő, nyirokcsomók,  

A középvonalban a trachea adja a határt a jobb és bal oldal között  

Felső mediastinalis nyirokcsomók 2-4  

2Jobb. Felső paratrachealisak  

A trachea bal széléig terjednek .  

A manubrium felső szélétől a bal brachiocephalicus vena (v.anonyma) innominata caudal 

szélének a találkozásáig a tracheával.  

2Bal. Felső paratrachealis  

A manubrium felső szélétől az aortaív felső széléig.  

A trachea bal széléig terjednek  

3anterior. Pre-vascularis  

Ezek a nyirokcsomók nem szomszédosak a tracheával, mint a 2.állomás nyirokcsomói, 

hanem az erek előtt helyezkednek el.  

3posterior. Pre-vertebralis  

Ezek a nyirokcsomók nem szomszédosak a tracheával, mint a 2.állomás nyirokcsomói, 

hanem a prevertebralis oesophagus mögött helyezkednek el  

4Jobb. Alsó paratrachealisak  

A bal véna brachiocephalica (v.anonyma) caudalis szélének találkozásáig a tracheán, a 

v.azygos alsó széléig terjednek. .  

4jobb nyirokcsomók a trachea jobb szélétől bal széléig terjednek.  

4Bal. Alsó paratrachealisak  

Az aortaív felső szélétől a bal arteria pulmonalis felső széléig terjednek.  

Aorticus nyirokcsomók 5-6  
5. Subaorticusak  

Ezek a nyirokcsomók az aorto-pulmonalis ablakban vannak a ligamentum arteriosumtól 

lateralisan.  

Ezek a nyirokcsomók nem az aorta and the pulmonaris törzs között vannak, hanem lateralisan 

ezektől az erektől.  

6. Para-aorticusak  

Ezek az aorta ascendens vagy phrenicus nyirokcsomók az aorta ascendens és az aortaív előtt 

és attól lateralisan helyezkednek el.  

Alsó mediastinalis nyirokcsomók 7-9  
7. Subcarinalis  

8. Paraesophagealis  

A carina alatti nyirokcsomók.  

9. Ligamentum pulmonale  

A ligamentum pulmonaleban helyet foglaló nyirokcsomók.  

Hilaris, lobaris és (sub)segmentalis nyirokcsomók 10-14  
Ezek mind N1- nyirokcsomók  

10. Hilaris nyirokcsomók  



9. A mellkasi szervek radiológiai diagnosztikája 

181 

 

Ezek a nyirokcsomók a fő brochus törzzsel és a hilusi erekkel szomszédosak.  

Jobb oldalt a vena azygos alsó peremétől az interlobaris regióig terjednek.  

Baloldalt az arteria pulmonalis felső peremétől az interlobaris regióig terjednek.  

1. Supraclavicularis zóna nyirokcsomói  
Ezek az alsó cervicalis, supraclavicularis és a sternum bevágás nyirokcsomói  

Felső határa : a cartilago cricoidea alsó széle  

Alsó határa: a claviculák és a manubrium felső széle.  

A trachea felezővonala a határ az 1jobb és 1bal között  

2Jobb. Jobb felső paratrachealis  
A 2jobb nyirokcsomók a trachea bal lateralis határáig terjednek  

Felső határa: a manubrium sterni felső széle.  

Alsó határa: a bal vena brachiocephalica (anonyma) caudalis szélének kereszteződése a 

tracheával  

2Bal. Bal felső paratrachealis  
Felső határa: manubrium felső határa  

Alsó határa: az aortaív felső határa.  

3. Prevascularis és prevertabralis nyirokcsomók  
A 3. állomás nyirokcsomói nem határosak a tracheával, úgy, mint a 2.állomás nyirokcsomói  

They are either:  

3A az erek előtt  

3B a prevertebralisan fekvő oesophagus mögött  

A 3. állomás nyirokcsomói nem érhetők el mediastinoscopiával.  

3P nyirokcsomóikat endoscopos ultrahanggal (EUS). Lehet elérni  

4Jobb. Jobb alsó paratrachealis  
Felső határa: a bal vena brachiocephalica (anonyma) caudalis szélének kereszteződése a 

tracheával  

Alsó határa: a véna azygos alsó határa.  

4Jobb nyirokcsomóik trachea bal lateralis széléig terjednek.  

4Bal. Bal alsó paratrachealis  
4Bal nyirokcsomók az alsó paratracheal nyirokcsomóik amelyek a bal trachealis határszéltől 

balra localisálódnak az aorta felső széle és a bal főbrochust keresztező horizontális vonal 

között a bal felsőlebeny bronchus felső szélének szintjében.  

Ezek tartalmazzák a paratrachealis nyirokcsomókat, amik a ligamentum arteriosumtól 

medialisan helyezkednek el.  

Az 5 állomás nyirokcsomói (aorto-pulmonalis ablak) nodes ligamentum arteriosumtól 

lateralisan helyezkednek el.  

5. Subaorticus nyirokcsomók  
Subaorticus vagy aorto-pulmonaris ablak nyirokcsomói ligamentum arteriosumtól lateralisan 

vagy az aorta vagy bal arteria pulmonalis és proximalisan a bal a. pulmonalis első ágától, a 

mediastinalis pleura kettőzetében.  

6. Para-aorticus nyirokcsomók  
Para-aorticus (aorta ascendens vagy phrenicus) nyirokcsomók az aorta ascendens és aortaív 

előtt és lateralisan helyezkednek el és aortaív alsó szélének a felső széléig  

Egyszerűbben, vázlatosan a nyirokcsomók regionalis beosztása a következő:  

1-es régió: felső mediastiális  

2-es régió: felső paratracheális  

3-as régió: praetrachealis  
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3anterior régió: elülső-felső mediastinális  

3posterior régió: hátsó-felső mediastinális  

4-es régió: tracheobronchiális  

5-ös régió: subaorticus (aorto-pulmonalis ablak)  

6-os régió: paraaorticus  

7-es régió: subcarinalis  

8-as régió: paraoesophageális  

9-es régió: pulmonális ligamentum  

9. 4. 2. A mediastinum vizsgálata 

A mediastinum rtg vizsgálatakor a következőket vesszük számba:  

szélessége  

konturjai  

a trachea helyzete, alakja és lefutása  

Nyelésvizsgálattal az oesophagus helyzete, lefutása, külső konturja informál az esetleges 

paraoesophagealis térfoglalásokról  

A trachea célzott vizsgálata (lefutása, tágassága, alaktorzulása, falának konturjai) ugyancsak 

informativak lehetnek a rtg vizsgálat során.  

Átvilágítással (Müller és Valsalva manöver) substernalis strumáról kapunk információt.  

A CT (kontraszthalmozásos MDCT) a nagyereken kívül minden egyéb mediastinalis terime, 

nyirokcsomók, meszesedés jól ábrázolható.  

Az MRI előnye a CT-vel szemben, hogy nem okoz sugárterhelést (erre különösen 

gyermekeknél kell tekintettel lenni). Az erek signálhiányos voltuknál fogva jól elkülönülnek 

a lágyrészektől /teriméktől/ tumoroktól.  

9. 4. 3. A mediastinum betegségei 

9. 4. 3. 1. Pneumomediastinum 

Okai:  

traumás légcső ruptura vagy perforácio, iatrogen: nyelőcső-varratelégtelenség, túlnyomásos 

gépi lélegeztetés szövődménye, nyelőcső megrepedése vagy perforációja. (van „idiopathiás” 

keletkezésű is)  

Rtg képe: a szövetek közé került levegő sávban elhelyezkedve kirajzolja az aortát, a 

mediastinális pleurát.  

9. 4. 3. 2. Gyulladás 

Mediastinitis: életveszélyes állapot.  

Okai:  

nyelőcső átfúródása idegentest által, vagy iatrogen: endoscopia vagy tágítás 

következményeként.  

Röntgen képe: a mediastinum kiszélesedett, pleuralis folyadék kísérheti.  

CT-vel acut mediastinitisben a zsírszövet denzitása azonnal megemelkedik a gyulladásos 

oedema következményeként.  

MRI-vel a T2 súlyozott képeken (zsírelnyomásos képeken) jelnövekedés látható.  

Chronicus mediastinis leggyakoribb oka a besugárzás – ekkor a fibrosis dominál  
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Boerhave syndroma  
Az egyik legsúlyosabb acut mediastinitis forma a Boerhaave syndroma, amit postemeticus 

nyelőcső perforationak is neveznek  

Oka, hogy a nyelőcsőben egy hirtelen nyomásfokozódás (erős hányás) spontán rupturát okoz 

(rendszerint bal oldalt, az alsó harmadban), ami a gyomortartalomnak a mediastinumba való 

beleömlését eredményezi.  

Ez a nagyon súlyos kórkép, mely az esetek negyedében halálhoz vezet, középkorú férfiaknál 

fordul elő leggyakrabban (alkoholos hányás, enormisan nagy étkezés után gyakori), de egyéb 

hirtelen hasűri nyomásfokozódás is okozhatja: leírták már székelés szülés, köhögés 

következtében. A hiatus hernia, előzetes Mallory-Weiss syndroma, oedophagus diverticulisis, 

oesphagitis hajlamosító tényezők  

Éles, a bal vállba-karba kisugárzó fájdalommal, dyspnoevel és nagyfokú elesettséggel jár, 

ami gyakran vezet szívinfarctus téves diagnózisához. Figyelemfelkeltő kell, hogy legyen a 

dysphagia, a nyelés utáni azonnali hányás és a subcután emphysema mely a nemcsak a 

mellkas bőre alatt, hanem a jugulumban és a nyakon is jelentkezhet.  

Vizsgálómódszer: fontos, hogy a vizsgálat gyors, kíméletes és hatékony legyen a rendszerint 

nagyon rosszállapotú betegnél.  

Vízoldékony kontrasztanyaggal történő röntgen nyelés vizsgálat, CT.  

Már a korai képeken látható lehet a nivóképződés (rendszerint baloldalt), ami ekkor még nem 

tályog, hanem a gyomortartalom és a fölötte lévő léghólyag, keletkezhet ptx / hydroptx.  

Még a gyors diagnózis és műtét után is gyakoriak a súlyos szövődmények, mint sepsis, vagy 

mellkasi tályog.  

A késői mellkasi szövődmények a tüdőtályogtól fibroticus mediastinitisig terjednek.  

9. 4. 3. 3. Mediastinalis pseudotumorok 

A medaiatinalis „pseudotumorok” összevetülésekből adódhatnak, amikoris egyes kevéssé, 

vagy jobban trensparens területek összevetítődése a térfoglalás látszatát kelti.  

A vascularis eredetű pseudotumorok leggyakrabban aorta aneuysmából adódnak, de az a. 

pulmonalisnak is lehet aneurysmája. A.lusoria is kelthet tumor érzetet, de nagyvénák 

thrombophlebitise is a mediastinum kiszlélesedéséhez vezethet.  

A rekeszsérveken áttüremkedő szövetek is okozhatnak erősebb sugárgyengítést, valamint 

(már) ártalmatlan nyirokcsomó megnagyobbodások.  

Chylusgyülem a mediastinum kiszélesedéséhez vezet, de előfordul a centralis katheter 

átfúródásából eredően mediastinum feltöltése infusiós folyadékkal.  

Mindezek az állapotok CT /CECT vizsgálattal rendszerint felderíthetők. Ha nem, akkor 

MRI vizsgálattal tisztázni lehet a helyzetet.  

9. 4. 3. 4. Mediastinális tumorok (benignus, malignus) 

Klinikai tünetek: mellkasi fájdalom, köhögés, dyspnoe.  

Eredet szerinti megoszlás:  

A legtöbb tumor neurogén eredetű (20%),  

Thymoma (20%), lymphoma (13%), csíra-sejtes-tumor (20%).  

Lokalizáció szerint: anterior-superior: 54%, post.: 26%, középső: 20%.  
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Tumorok és cysták lokalizáció szerint:  

Mediastinum anterior:  

Thymoma, csírasejtes tu., lymphoma, haemangioma, parathyroidea adenoma, thymus cysta, 

lipoma, aberrans pajzsmirigy szövet, lymphangioma, lipomatosis.  

Mediastinum mediale:  

Enterogen cysta, mesothelialis cysta, lymphoma, ductus thoracicus cysta, granuloma, 

idegentest (aspiratiós, trauma, jatrogen).  

Mediastinum posterior:  

Neurogen tumorok, neuroentericus cysta, lymphoma, oesophagealis tumor.  

Klinikum: a betegek 2/3-ánál nincs tünet. Ilyenkor nagy a valószínűsége, hogy benignus 

jellegű az elváltozás.  

A mediastinális tumorok 20-40 %-a malignus.  

Jellemző tünetek: mellkasi fájdalom, köhögés, láz.  

A mechanikus compresszio vagy a mediastinális képletek beszűrtsége malignitásra suspect.  

Diagnosis:  

Mellkas rtg. felvétel: tumor lokalisatio, calcificatio +/-  

CT vizsgálat (natív MDCT +ka.): mellkasfali érintettség, multifokális terimék, gerincoszlopra 

terjedés.  

MR sensitivebb az erek beszűrtsége, az intracardiális pathológia tekintetében.  

(Substernalis struma, thymoma)  

Malignus lymphomák:  

Aszimmetrikus mediastinális árnyéktöbblet (hílusi nycs-k nagyobbodása)  

A Hodgkin-lymphoma 30-40 %-ban jár tüdőmanifesztációval.  

Malignus lymphomákban a tüdőmanifesztációk széles skálája fordul elő.  

Leukémiák esetén hasonló a kép: mediastinális nycs-k megnagyobbodása mellett interstitiális 

és alveolaris (vonalas-és folt) árnyékok jelennek meg.  

  
 

51. Mediastinalis nyirokcsomó megnagyobbodás. CECT mellkas, rec. cor. és sag. 

80 éves férfi, háti fájdalom. A mediastinumban a trachea bifurcatio alatt egy 67x73x87 mm-

es lágyrészdenzitású lobulalt kontúrú terime, lymphadenomegalia, a bal főhörgőt 6mm-re 

szűkíti. A bal alsó lebeny atelectasias  

(hátterében korábbi spec. folyamat ?)  
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52. Diffúz nagy B sejtes lymphoma rtg és CT felvétele. 

70 éves nő. Rtg: A jobb alsó és középső tüdőmezőben néhány 1.5-3.5 cm-es, változatos alakú 

lágyrészárnyék, vsz. lymphomás gócok. Mérs. nagyobb szív, mérsékelten pangásos 

tüdőrajzolat. CT: A retroperitoneumban az ereket teljesen körbeölelő, inhomogén 

kontraszthalmozást mutató lágyrészkonglomeratum, mely a szabályos lefutású bal v. renalist 

jelentősen comprimálja.  

  
 

53. Mediastinalis sarcoma. rtg és CECT (rec.cor.) 

54 éves nő. CT: j.o. a tüdőparenchymában a S.6-ban és a középső lebenyben kerek 

lágyrészterime. B.o. nagymennyiségű pleurális folyadék a tüdőállomány kompressziós 

atelectasiáját okozza. Az alsó lebenynek megfelelően a rekeszt lefelé dislocaló kb. 14x12 cm-

es inhomogen szerkezetű lágyrészterime látható. (dr. Monostori Zsuzsanna anyagából)  

Sarcoidosis:  

Ismeretlen eredetű, diffúz, nem elsajtosodó granulomatosis.  

Rtg kép: mediastinális és hílusi nyirokcsomók megnagyobbodása mindkét oldalon + 

elmosódott konturú, parenchymás gócárnyékok (kezdetben 1-3 mm, később akár 1-3 cm 

nagyságúak)  
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54: Boeck sarcoidosis. 

55 éves ffi. Mindkét oldali felső lebenyi gócos, köteges rajzolat szaporulat, csipkeszerű 

pleuralis kihúzottsággal. A mediastinumban és a hilusokban megnagyobbodott 

nyirokcsomók. (Dr. Monostori Zs. anyagából.)  

  
 

55. Empyema thoracis. Mellkas rtg P-A és lat 

43 éves férfi. Krónikus aethylismus. .Hasi feszülés és nehézlégzés. J.o. a hilus magasságáig 

érő, mellkasi folyadék, melyen belül egy szélesebb és egy keskenyebb nivó különithető el 

(empyema). J.o. a rekesz nem differenciálható. A szív kissé balra tolt.  

 
 

56. Atelectasia CT felvételen. 
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87 éves korábban nyelőcső perforáció miatt kezelt (oesophagealis stent behelyezése történt), 

septicus állapotú nőbeteg.  

A nyelőcsőben a jugulum szintjétől a rekeszizomig két fémhálos stent. A jobb mellüregben 

főleg dorsalisan 4.6cm vastagságú gázos folyadékgyülem, mely széli részén kontraszhalmozó 

tokkal bír. A középső és felső lebeny mellett a lateralis mellkasfal mentén letokolt, szintén 

kontraszthalmozó fallal bíró folyadékgyülemek. Jobb oldalon légtartó tüdőrész csak a 

felsőlebeny csúcsában van. A jobb tüdő többi része collabalt, atelectasiás. A felső és középső 

mediastinumban pretrachealisan és a nagyerek között 10-20mm-es megnagyobbodott 

nyirokcsomók.  

(Perforatio oesophagei, stent insuffitientia. Empyema thoracis l.d. Atelectasia pulmonum l.d. 

Hydrothorax l.s.  

Lymphadenomegalia mediastinalis.)  

9. 5. Rekesz: 

9. 5. 1. A diaphragma vizsgálata 

statikus és dynamicus módon szükséges/lehetséges (rtg felvétel és átvilágítás, MDCT 

volumetricus adatfelvétel és MPR, MRI, (UH)).  

9. 5. 2. A rekeszállás értékelése 

Magas rekeszállást okoznak:  
Elégtelen belégzés  

Túlsúly  

Terhesség  

Ascites  

Meteorismus  

Nagyméretű hasi tumor  

Hepatosplenomegalia  

Subphrenikus tályog  

A basalis tüdőrészek volumencsökkenése  

Egyik oldalon okoz magas rekeszállást:  
Scoliosis okozta mellkas deformitás  

A tüdő volumenvesztése  

Tüdőembolia vagy atelectasia  

N. phrenicus bénulás  

Subphrenikus tályog  

Subphrenikus tumor  
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57a. Fiatal nő normális rekeszállás, 

álló helyzet (PA).  

 
b. Mellkas röntgenfelvétel (fekve, AP): Alkati okból 

magas rekeszállás.  
 

9. 5. 3. Diaphragma-herniák (kifejtve l. a gastrointestinalis fejezetben) 

Hiatus hernia (hiatus oesophagein át több-kevesebb gyomor-részlet kerül a mellkasba (fixált, 

paraoesophagealis, up side down)  

Anterior hernia: Morgagni-,  

Posterior hernia: Bochdalek-.  

 
 

58. Rekeszsérv. 

55 éves nő. A hátsó mediastinumban a rekesz felett zsírdensitású képlet, benne erek, 

összefüggés a gyomor kisgörbületénél lévő mesenteralis zsírral. (Dr. Monostori Zs. 

anyagából.)  

A fejezet üzenete az, hogy ha a szervi / szöveti /cellularis szinten zajló folyamatokat értjük, 

akkor egészen másképp fogunk tudni értelmezni egy radiológiai képet és nemcsak a 

legmodernebb vizsgálóeljárásokkal, hanem ez az ismeret visszahat az „egyszerű” rtg képek 

interpretálására is. Igy nem kell csupán egy „tájleírásra” szorítkoznunk.  

Továbbá, hogy nem képeket kell vizsgálnunk, hanem látni mögötte a beteget, betegségével. 

Ezt úgy érhetjük el, hogy szoros kontaktust tartunk a beküldő klinikus kollégával (nem 

csupán „papírjaival”). Az anamnézis, klinikai adatok ismeretének elengedhetetlen volta, talán 

az interstitialis tüdőelváltozások értelmezéséből a világlik ki legkézzelfoghatóbb módon.  
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10. Neuroradiológia  

Írta: Karlinger Kinga 
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

A fejezet célja : A szakorvosjelölteknek nyújtson orientációt az neuroradiológiában, mely 

egyes más aldisciplinákhoz mérten terjedelmes, szerteágazó és gyakran komplikáltnak tűnik 

(ezért is haladja meg terjedelme a kitűzött oldalszámot). A fejezet magába foglalja a gradualis 

ismereteket, azokra épít. Terjedelme természetszerűleg nem teszi lehetővé a betegségek 

részletes tárgyalását, de stukturájában eligazító (mit hol keressek az egyéb ”e” helyeken,, 

könyvekben?). Súlyt helyez a minden nagyobb radiológiai osztályon előforduló acut 

neurológiai deficitek (ictalis események) vizsgálatára és a képalkotókkal látható elváltozások 

pathofiziológiai hátterének megviágítására, a koponyaűri térfoglalások képalkotókkal való 

megjelenítése során látható általános és specialis (differenciál diagnosztikai) jelekre, Orientál 

a gerinc vizsgálatok modalitás-választásában.  

A radiológua, mint klinikai konzultáns szerepének megerősítését célozza meg a 

neurolradiológiai kivizsgálási algoritmusok kijelölésében.  

10.1. A koponya és az agy 

10. 1. 1. 

Gyakorlati okoból a koponya / cerebrum és a gerinc (velőre vonatkozó) diagnosztikáját külön 

tárgyaljuk. A csontos gerinccel a 17. Musculoskeletalis fejezet, a traumákkal a 15. Sürgősségi 

fejezet foglalkozik.  

10. 1. 2. Vizsgálati módszerek: 

10. 1. 2. 1. A röntgenvizsgálat 

Csak az idegrendszer „csontos tok”jának vizsgálatára, elsősorban a gerinc eltéréseinek 

kimutatására korlátozódik. A felvétel mindig legalább 2 irányú, meghatározott esetekben (pl. 

neurovascularis foramen) célzottal kiegészített.  

A koponya vizsgálatára még ma, a CT erában is készülhetnek felvételek, melyek a 

lágyrészeket – cerebrumot temészetsen nem ábrázolják, tehát a csontos eltérések, 

calcificatiók demonstrálására szorulnak. A traumás eltéréseken kívül csontos/meszes 

eltéréseket láthatunk, melyek indirekt jelként foghatók fel, vagy banalitásként értékelhető 

(pathologiás és fiziologiás meszesedések). Banalitás pl. a falx v. a plexus chorioideusok, 

corpus pineale meszesedése, mely utóbbi kettő a középvonali áttolás indicatora lehet. Egyes, 

durva meszesedést tartalmazó daganatok (pl craniopharyngeoma) már natív röntgen 

felvételen feltűnhetnek. A meningeomák „csontépítő” közelhatása is feltűnhet. Klasszikus 

jelei a koponyaűri nyomásfokozódásnak a ballon sella (l.ott) és az impressiones digitatae 

kimélyülése, gyermekeknél a tátongó suturák (suturolysis).  

Az átvilágítás nem célravezető vizsgálati módszer az idegrendszer vonatkozásában  

A levegőtöltéssel végzett pneumoencephalographia, ventriculographia idejétmúlt invazív 

módszerek, a myelographiával (jódos kontrasztanyag), egyes, kivételes esetekben CT-vel 

kiegészítve még találkozhatunk.  

Cisternographia szintén csak kivételes esetekben alkalmazott módszer: ha biztosan tudni 
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akarjuk, hogy egy illető cysta v. cystosus elváltozás (pl epidermoid, arachnoid cysta, esetleg 

közlekedő v. nemközlekedő Tarlov cysta) közlekedik-e a liquortérrel.  

10. 1. 2. 2. Az ultrahang 

bizonyos (korlátozott esetekben) használatos, ha acusticus ablak áll rendelkezésre: csecsemők 

vizsgálata a fontanellán át, intraoperativ UH. A TCD (transcranialis Doppler) az os 

temporalen keresztül vizsgálható vele véráramlás sebessége (segíthet a stenosis, érelzáródás, 

vasospasmus, agyhalál diagnosztikájában).  

Csecsemők vizsgálatánál nemcsak a symmetricitás ítélhető meg a fontanellákon keresztül, 

hanem a kamrai vérzések, hydrocephalus mértéke, a periventricularis fehérállomány. Doppler 

vizsgálattal a sinusokban való áramlásról is információ nyerhető.  

10. 1. 2. 3. CT: 

Kiváló, jól hozzáférhető vizsgáló módszere a központi idegrendszernek.  

Jól ábrázolja a csontokat, a meszesedést, levegőt és a liquort.  

Denzitásánál fogva elkülöníthető vele az agyi fehér- és szürkeállomány, valamint a liquor (0 

HU).  

A friss vérzések hyperdensek, ezért a szélütés (stroke) vérzéses oka, ill. a subarachnoidealis 

vérzés azonnal felismerhető.  

Jó felbontású CTA (CT angiographia) készíthető jódos kontrasztanyag iv. adásával.  

Dynamicus vizsgálat alkalmas az agyi perfusio mérésére.  

Multiplanaris és 3Dimenziós reconstructiók készíthetők (utóbbi a csontos eltérések 

demonstrálására, mind a koponyán, mind a gerincen)  

Annak oka, hogy CT-vel meg lehet különböztetni a szürke- és a fehérállományt, a 

zsír/cellularitás mértékében keresendő: a myelinhüvelyek zsírtartalma csökkenti a 

fehérállomány densitását a sejtdús szürkeállományhoz képest.  

Az acut neurologiai deficit észelelése után rendszerint az első vizsgálat a CT (gyakran nativ).  

Igen jó az agyi történések ábrázolásában, noha a korai ischaemiás stroke jelei nem feltétlenül 

láthatók a hyperacut szakban (l.ott). A korai vérzés azonban jól kimutatható / kizárható 

(gondoljunk a haematocritra is: ablakolás), s ennek alapján – a klinikai adatokkal összevetve 

– az adequat therapia megkezdhető. Természetesen, a CT képalkotásból követekezőleg 

(főként a basison) csontműtermékek (l.ott) zavarhatják az értékelést.  

A CT alkalmas a hypodensitásként jelentkező oedemák kimutatására, melyek jelezhetnek 

ischaemiás károsodást, contusiót, megjelenhetnek vérzések környezetében, de talán 

legfontosabb a tumorok (metastasisok) körüli, csak a fehérállományra terjedő kesztyűujjszerű 

oedema. Ez lehet enormis nagyságú akár kicsiny gócok eretén is, de fel kell ismerni, hogy 

nem territoriális kiterjedésű. Tudnunk kell azt is, hogy vannak olyan tumorok /metastasisok, 

melyek körül oedema nincs, de ez nem zárja ki jelenlétüket. (Kontrasztanyag halmozás, v. l. 

még MRI)  

CT-vel jól felismerhetők az egyes agyi structurák helyváltozásai (a koponyában mindig rend 

van, ha nincs.....). Az agyi structurák duzzanata/ térfoglaló folyamat az incriminált agyrészt 

áttolja a másik oldalra. Ott, ahol lehet, a falx alatt (az oldalkamrát is komprimálva), vagy a 

tentorium nyílásán át rostralis (kisagyi, hátsó skálai térfoglalás), vagy caudalis irányba 

(nagyagy- féltekei, vagy középső-, elülső skálai térfoglalás). Az áttolás (herniáció) 

beékelődéshez vezethet: subfalcin, foramen magnumba ékelődő cerebellaris tonsillák. Ez 

életveszélyes állapot, mert az életműködést fenntartó centrumokat préseli össze. Axialis síkú 



10. Neuroradiológia 

191 

 

szeleteken is látható a „zsúfoltság”a foramen magnumban, de jobb, ha coronalis 

reconstructiót készítünk megítéléséhez (asymmetria is tisztázható).  

Koponya CT-vel ábrázolódnak az orbiták is. A bulbusok coniugált deviációja értékes jelzés 

lehet azirányban, hogy a „beteg nézi a gócát”, tehát a laesiót a tekintés oldalán keressük.  

Kontrasztanyag adásával egyrészt a vér-agy-gát sérülését mutathatjuk ki, de így készíthetünk 

agyi perfusiós és CT angiographiás (arteriás és vénás) vizsgálatot is. Az i.v. extracellularis 

kontrasztanyag, más (hydrophil) chemiai anyagokhoz hasonlón - az agyi structurák 

védelmében - nem jut át a háromszoros biztosítású vér-agy gáton, csak a sérültön (kivételek a 

kis hydrophob moleculák, O2, CO2, hormonok ) és pl. a glucose, ami szállító proteinhez 

kötődve lépi át. Az agy nem minden része rendelkezik vér-agy gáttal, ilyenek az ún. 

periventricularis structurák : a III. és IV. kamra feneke, valamint a közvetlenül a véráramba 

ürítő corpus pineale és a hypophysis mellső lebenye.  

A kontrasztdynamica mutatja, hogy a jól capillarizát kérgi állomány korán és jobban halmoz 

a fehérállománynál.  

Azaz a kontraszthalmozás egyrészt a vér-agy gát permeabilitását, másrészt a 

(neo)vascularizáció (granulációs szövetben is: abscessus) mértékét jelzi. Tumorok és s.m 

halmozásának kimutatására „késői” felvételek ajánlottak.  

10. 1. 2. 4. Az MRI (mágneses rezonanciás képalkotás) 

kiváló szöveti felbonása következtében a központi idegrendszer kitüntetett vizsgálómódszere, 

azonban hozzáférési nehézségek (szűk keresztmetszet, 24 órás ügyelet hiánya) miatt gyakran 

nem kerül a paciens azonnal MR vizsgálatra.  

A volumetricus adatfelvételű CT-vel szemben előnye, hogy nem kell csont artefactummal 

számolni.  

Gerinctrauma esetén, ha gyanú van myelon sérülésre, a beteget azonnal MR vizsgálatnak kell 

alávetni.  

A fehérállományi laesiók, régi vérzések nyoma (haemosiderin jelenléte) csakis MR 

vizsgálattal tárhatók fel.  

Az MRA (MR angiographia) az agyat ellátó erek (arteriák, vénák, sinusok) vizsgálatára 

alkalmas.  

A diffusiós vizsgálat az ischaemiás stroke legkoraibb kimutatásának módszere. A protonok 

elmozdulási irányultságának követése lehetővé teszi az agypályák kirajzolását.  

MR spectroscopiával (MRS) egyes szövetek összetevőinek tisztázása differenciál 

diagnosztikai megoldásokhoz vezet (pl. tumor vs. abscessus).  

Figyelem!: a sürgős idegrendszeri vizsgálatoknál is tekintettel kell lenni a kontraindikációkra.  

MR-rel is jól meg lehet különböztetni a szürke- és a fehérállományt, ugyancsak a zsírtartalom 

/ víztartalom alapján.  

T1 súlyozással a magasabb myelintartalmú fehérállomány erősebb jeladó, mint 

hypercellularis, magasabb víztartalmú szürkeállomány (kéreg és basalis magvak). Ekkor a 

liquor jele gyenge. A corticalis (lamina interna és externa) jele igen gyenge a mozgó 

protonok hiánya miatt. A diploeban jelenlévő sárga csontvelő jele a subgalealis /subcutan 

zsíréhoz hasonlóan igen erős.  

T2 súlyozással a víznek van legerősebb jele (fehér) tehát ilyen a liquor és az ép csigolyaközti 

porckorongok nucleus pulposusa is. Ekkor a myelintartalmú fehérállomány jele gyengébb 

lesz a magasabb víztartalmú, sejtdús, szürkeállományénál. Minden zsír és zsírtartalmú 

(diploe, subgalealis, subcutan zsír) szövet „elnyomódik”, gyenge jelet ad.  

Az erekben áramló vér mindkét esetben jelhiányánál fogva (signal void) jelzi az ereket, 
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mintegy negativ angiographiaként. A lassult áramlás már jelet ad és az intravascularis 

thrombus a lágyrészekéhez hasonló jellel látható.  

A pathológiás (magas viztartalmú) elváltozások, mint pl. tumor, gyulladás, oedema, a T2 

súlyozott képeken erős jellel ábrázolódnak, ezért célszerű ilyen eltérések keresésénél a T2 

axialis síkú méréssel kezdeni a vizsgálatot.  

Az MR ma már alkalmas a friss vérzések detektálására is. Ezt legjobban specialis Gradiens-

echo sequentiával lehet elérni, mellyel a mágneses susceptibilitás változásai mutathatók ki a 

haemorrhagia által inhomogénné tett háttér-szövetben (T2 csillaggal jelzi a transversalis 

relaxatiós időt). A T2 csillag nagyon érzékeny az acut haemorrhagiára. A sequentia előnye, 

hogy nagyon gyorsan elkészíthető, így az eszméletlen, nem cooperativ beteg is 

megvizsgálható.  

Az MR kontrasztanyag a gadolinium (iv., paramagneticus, extracellularis, nephrogen 

kiválasztású). A vér-agy gát permeabilitásának és a (neo)vascularisatiónak megfelelően 

halmozódik a tumorokban (gradus szerint fokozódva), a gyulladásokban és jelzi az 

epileptogen gócot is.  

MR angiographia készíthető kontrasztanyaggal (TOF v. PC technikával, l. ott) a nyaki erektől 

a Willis kör kicsiny ágaiig, arteriás / vénás hangsúllyal, noninvasive.  

A functionalis MR vizsgálatok (fMRI) a működésbe hozott agyi központ oda- ill elfolyó 

vérében az oxygenisatio regisztrálásával mutatják ki a functio helyét, intensitását, 

összefüggéseit más központokkal.  

Dynamicus MR vizsgálttal ki lehet mutatni már a kezdeti, vagy alig áteresztő laesiók esetén a 

vér-agy gát enyhe permeabilitását is (IR sequentia) pl. sclerosis multpilexes góc, egyébként 

halmozni nem látszó tumor és HIV fertőzés esetén.  

10. 1. 2. 5. Invasiv, katéteres agyi digitalis subtractios angiographiát (DSA) 

diagnosztikus célból nem végzünk.  

Az MRA és a CTA kiváltják a diagnosztikus angiographiát. (az MRA-nak mind a 

sensitivitása, mind a speificitása meghaladja a 90%-ot a carotis bifurcationál lévő stenosis 

diagnosztikáját illetően).  

A DSA segítségével intervenciót (embolisatio, ballonos értágítás, stentelés) végeznek mind a 

nyaki, mind pedig az agyi ereken.  

Terápiás (palliativ) rtg/CT vezérelte /ellenőrizte intervenciókat elsősorban a gerincen 

végeznek: fájdalomcsillapító kanülök, periganglionalis injectiók, intradiscalis injectiók 

(chemiodiscolysis). Mód van az összeroppant csigolyák feltöltéses expansiójára is.  

10. 1. 2. 6. A nuclearis medicina vizsgálómódszerei a SPECT és PET (CT-vel hybridizálva). 

A SPECT vizsgálatot neurologiai tekintetben leggyakrabban az agyi vérátáramlás 

vizsgálatára végzik, melyet egyrészt nyugalomban, másrészt (gyógyszeres) stimulacióval 

végeznek.  

A SPECT vizsgálat különféle pharmaconok alkalmazásának lehetőségét kínálja, az 

agyműködés vizsgálatára neuroreceptor scintigraphia is végezhető.  

A PET vizsgálatot elsősorban agy tumor/metastasis kimutatására használják (fluoro-desoxy-

glucose), emellett psychatriai kórképekben alkalmazzák.  

10. 1. 3. A központi idegrendszer pathologiás eltérései 
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10. 1. 3. 1. Cerebrovascularis kórképek 

appendix  

A cerebralis oedemák fajtái  

Bár a radiológiában kétféle oedemával szoktunk szembesülni: vasogen és cellularis, jó tudni, 

hogy ennél finomabb osztályozás is létezik, a pathophysiologiai eredetnek megfelelően.  

Négy fajtája ismert  

Vasogen oedema:  

Trauma, tumorok, gyulladások, agyi ischaemia késői stadiuma és hypertensiv 

encephalopathia esetén az endothelialis junkciók szoros kötései felbomlanak (ezt 

neurotransmitterek, bradykinin, histamin és szabadgyökök facilitálják), a vér-agy-gát 

átjárhatóvá válik és így a plazmaproteinek és a folyadék bejut az agyi parenchyma 

extracellularis terébe. Az extracellulais térbe bejutott víz a rostok mentén terjed, de a 

szürkeállományt is érintheti.  

A vasogen oedema subkategoriái:  

Hydrostaticus: acut malignus hypertensióban jelentkezik amikor a nyomás áttevődik a 

capillarisokra és belőlük transsudalódik a folyadék az extracellularis térbe.  

Tumor eredetű oedema:a glia sejtek (glioblastoma) fokozzák a VEGF (vasculair növekedési 

factor)excretióját, ami által gyengülnek a vér-agy gátat védő junctiók.  

Magas hegyi cerebralis oedema a hegymászókat fenyegeti (a magashegyi tüdőoedemán kívül)  

angol fordítónak HACE: high altitude cerebral edema.  

Itt is a vér-agy gát áteresztésről van szó: a capillarisok mitochondriumban dús endothelialis 

sejtjeit károsító hypoxia következtében tönkrement BBB miatt agy „vizet szív”, 

megduzzad.(Az agyoedemás beteg lehozatalánál nagy figyelmet kell fordítani a megfelelő 

kezelésre (itt is dexamethasont ajánlanak).  

Cytotoxicus oedema:  

Fontos tudni, hogy cytotoxicus oedema esetén a vér-agy-gát intakt!  

Okai: mérgezések (pl. dinitrofenol, hexachlorophen) ,toxinok, súlyos hypothermia /kihülés, 

agyi (pl. szívmegállás következtében fellépő hypoxia) / terrritorialis ischaemia(stroke) korai 

stadiuma, Reye syndroma (Kisgyerekek viralis infectiója +aspirin okozta fatális agy & 

májkárosodás).  

Itt a Na-K pumpa functio zavaráról van szó, mely a glia sejtek membran károsodása 

kövekeztében az intracellularis metabolizmust károsítja.  

Osmotikus oedema:  

Míg normális esetben a liquor és az agyi extracellularis folyadék osmolaritása nyomása kissé 

nagyobb, mint a plazmáé, ha valamilyen ok kövekeztében ( pl. nagy mennyiségű víz felvéte) 

vagy hyponatremia, a plazma hirtelen hígul, antidiuretikus hormon secretio zavara miatt, 

orvosi beavatkozásként haemodialysis, a vércukor hirtelen csökkentése jön szóba – a 

fentemlített agyi folyadékterek osmolaritása megnő, hígulni fognak és ezt a folyadékot a 

plazmából nyerik – ez vezet az oedemához.  

Interstitialis oedema:  

Oka : obstructiv hydrocephalus. A vér-agy-gát rupturájának következtében transependymalis 

folyadéktransport indul meg az agyi parenhyma felé, ami a fehérállományi extracellularis 

térben terjed.  

Differencialdiagnosis: a vasogen oedemától: itt nincs a folyadékban albumin.  
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10. 1. 3. 1. 1. Szélütés, ictus, stroke  

Az acut neurológiai deficittel járó, az agyi parenchyma infarctusát okozó syndromák 80%-

ban ischaemiás eredetűek. Ezek lehetnek embolizációból vagy érelzáródásból eredőek.  

A vérzések, haemorrhagiás infarctusok az esetek 15%-át adják. Leggyakrabban hypertoniás 

egyéneknél lépnek fel, de oka lehet érmalformatio, aneurysma ruptura, amyloid angiopathia, 

tumorbevérzés, az eredetileg ischaemiás infarctus bevérzése és nem ritka coagulopathiás 

(antithromboticus therápiában részesülő) egyéneknél.  

A többi (5 %) spontán subarachnoidealis vérzés, mely gyakrabban aneurysma eredetű (a 

Villis kör ereiből), vagy érmalformatio az oka. Vénás, sinusthrombosis eredetű is lehet 

parenchymás vérzés oka (a sinusthrombosiok kb40%-a okoz vérzést).  

Az ischaemiás infarctusok kórokilag lehetnek:  

Microangiopathiás eredetűek: ilyenek a lacunaris infartusok, melyek a törzsdúcokban, 

thamalusban, capsula internában és a ponsban lépnek fel az arteriolák teljes, vagy részleges 

elzáródása következtében.  

ddg : a Virchow-Robin rés tágulatoktól CT-vel néha nem olyan egyszerű, míg MR-rel az 

érmelletti tágulatokban egyértelműen szabad folyadék-jel ábtázolódik (T2 erős jel).  

Ugyancsak microangiopathiás a morbus Binswanger (subcorticalis arterioscleroticus 

encephalopathia) melyet többféle megjelenés jellemez: hosszan tartó hypertonia 

következtében perivascularis demyelinisatio, azt követően gliosis lép fel, elsősorban 

periventricularisan, conflualó foltok formájában (CT hypodens, MR T2 súlyozással 

hyperintensiv), valamint diffus subcorticalis laesiok. Későbbiekben agyállomány-fogyás  

CADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and 

leukoencephalopathy)  

Veleszületett, genetikailag azonosított mutációhoz (Notch 3 gén a 19- es chromosomán) 

kötődő progressziv simaizomdegenetáció az erek falában (diagnózis : bőrbiopsia) migraines 

fejfájás és transiens ischemic attackok / stroke jellemzik.  

Az MRI már a symptomák megjelenése előtt mutatja: multiplex confluens fehérállományi 

laesiók (basalis ganglionok, periventricularis fehérállomány és pons) T1 hypo- T2 

hyperintensivek  

(hasonlít a Binswanger beteség (nem inkább –betegség?) megjelenésére).  

A haemodynamikai okból keletkező infarctusok létrejöhetnek perfusiócsökkenés 

következtében az arteriák végkiáramlásánál, valamint a határzónákban. Ezek lehetnek külső 

határzónák pl. az a cerebri media és a.a.cerebri anterior, az a. cerebri posterior és az a. cerebri 

media „vízválasztójánál”, ill belső határzónák az a.cerebri media saját ágai (az A2 szakasz és 

a circumferens felszíni ágaknak a parenchymát ellátó ágai közt).  

   

A thrombemboliás eredetű infarctusok, territoriálisak, azaz egy-egy arteria ellátási területére 

localisalódnak.  

Leggyakoribb a szíveredetű embolus (pitvarfibrillatio = thrombusképődés = embolizatio). Ezt 

gyakran a multiplicitás /kétoldaliság jellemzi. Eredhetnek az embolusok az aortából és a 

nyaki nagyerekből (arterio-arteriás embolisatio) is, de utóbbiaknak (a.carotis interna) 

arterioscleroticus eredetű nagyfokú szűkülete/ elzáródása sem ritka.  

Az a. cerebri media , a. cerebri anterior (a. pericallosa), a cerebri posterior (a. basilaris), az 

arteriae lenticulostriatae valamint a kisagyi arteriák elzáródásai a leggyakoribbak.  
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Arteria cerebri anterior (ACA) ellátási területei:  

medialis agyi felszín elülső két harmada, a convexitas keskeny felső medialis sávja.  

Fontos ismerni az arteria recurrens Heubneri-t (az A1 vagy A2 szegmentumból ered):  

a nucleus caudatus feje, a capsula interna elülső szára, a putamen egy része.  

Téves megítéléshez vezet ugyancsak, ha valaki nem gondol arra, hogy az arteria choroidea 

anterior (mely az arteria carotis interna supraclinoidealis szakaszából ered), a capsula interna 

hátsó szárát, a thalamus, a nucleus caudatus, a globus pallidus és a pedunculus cerebri egyes 

területeit látja el.  

Arteria cerebri media (ACM) ellátási területei:  

agy lateralis része, insula, temporalis lebenyek elülső része és lateralis oldala.  

az M1 szegmentumból erednek az arteriae lenticulostriatae: basalis ganglionok, capsula 

interna elülső része.  

az ACM ágai, a Sylvius-árok mélyén, az insula felszínén futó kanyargós arteriák (Sylvius-

háromszög).  

Arteria cerebri posterior (ACP) ellátási területei:  

occipitalis lebeny, a temporalis lebeny medialis oldala.  

a P1 szegmentumból és az arteria communicans posteriorból erednek a thalamoperforans 

arteriák: thalamus ventromedialis része, capsula interna hátsó szára.  

Arteria cerebelli posterior inferior (ACPI) angol PICA ellátási területei:  

tonsilla, alsó vermis, cerebellum caudalis része.  

Arteria cerebelli anterior inferior (ACAI) angol AICA ellátási területei:  

cerebellaris hemispherium rostralis része.  

Arteria cerebelli superior (ACS) ellátási területei:  

cerebellaris hemispheriumok felső rész, caudalis középagy, a pons rostralis része  

A pons ellátásának ismerete is fontos: a. basilaris pontin ágai (paramedian ágak) , és az ACS, 

valamint az a.cerebelli anterior inferior látják el.  

 
1. ábra: Lacunaris infarctusok MRI, FLAIR.  

 
2. ábra: Binswanger kór, CT.  

 

 
3. ábra: Bal hátsó határzónai infarctus CT.  

 
4. ábra: ACPI területi infarctus, MRI, FLAIR  
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Infarctus cerebri (ischaemiás)  

CT: A korai diagnosis célja a vérzés kizárása, mely CT-vel elég nagy biztonsággal 

megtehető. Az ischaemiás és a vérzéses ictus elkülönítése azért fontos, mert therápiája 

alapvetően különbözik. Ha kizártuk a vérzést, az acut neurologiai deficit alapján, a beteg 

állapotának mérlegelése után a neurológus elkezdi a thrombus oldását, mely lehet generalis, 

vagy localis (katéteres – ezt is radiológus végzi).  

Hyperacut infarctus (12 órán belül) . A CT kép normálisnak tűnhet ez esetek 50-60 %-ában. 

A hyperdens arteria jel (Gács- jel), melyet az arteria lumenén belűli thrombus hyperdensitása 

okoz a folyó vérhez képest kb az esetek 25-50 % -ában látható. Ez leggyakrabban az a. 

cerebri media főága (acm, M1 , M2 szakasz), néha kisebb ágai is, de a. basilaris thrombosis 

esetén is látható lehet az érben a hyperdensitás. Igen korai jel lehet a nucleus lentiformis 

határainak elmosódása.  

CT angiographiával jól ábrázolódik az érelzáródás okozta telődési kiesés, ekkor perfúziós 

mérés is végezhető, mely egyértelműen jelzi a hypoperfundált territoriumot.  

MRI vizsgálattal a diffusió súlyozás (DWI) igen korán mutatja az infarctus kiterjedését. A 

„sima” T1 és T2 súlyozás ezt nem jelzi korán, csak a definitiv és visszafordíthatatlan 

károsodást mutatja.  

Acut fázisban (12-24 óra) a.cerebri media elzáródás esetén a ganglia basales CT-vel 

hypodenssé válnak, a cortex- medulla határ insularisan elmosódik, a sulcusok szűkülnek.  

MRI vizsgálattal, diffusio súlyozással a gátlás miatt a signal erős, a leptomeninxen 

kontraszthalmozás figyelhető meg.  

MR DWI vizsgálattal a diffúzió-gátolt területeken a jel erős lesz már az egészen korai, más 

vizsgálóeljárással ki nem mutathatóan (a cytotoxicus oedema miatt). Ha az a cél, hogy 

kimutassuk functionalisan veszélyeztetett, de structuralisan még intakt területeket a biztosan 

elhalásra ítélt mag körül, ezt a perfúziós vizsgálattal (PWI- a csökkent véráramlást/átfolyást 

mutatja) való összevetéssel lehet megítélni (mismatch tissue at risk)  

x Meg kell jegyezni, hogy egyesek ezt a megítélést már idejétmúltnak tartják  

1-3 nap múlva a „mass effectus”fokozódik, ez különösen jól észlelhető, ha az infarcus nagy 

területre terjed ki, a sulcusok összepréselődnek, a cortex- medulla határ már jól észlelhetően 

elmosódik, hypodensitás lép fel, ami elősorban a fehérállományban észlelhető. Ekkor már 

előfordulhat a haemorrhagiás transformatio a szürkeállományban (cortex, ganglia basales), 

amiről tudnunk kell, hogy nem lehet vele vádolni az antithromboticus therapiát, ti. anélkül is 

felléphet. Az egészen kicsiny haemorrhagiák (petechiás vérzés) detektálására az MRI 

vizsgálat érzékenyebb, mint a CT. (minthogy ritka az ecélból végzett vizsgálat, 

előfordulásának frekvenciája nem ismert, de úgy tűnik, gyakoriságuk nő). Az a feltételezés, 

hogy az oka a necrotisált agyszövet felől létrejövő reperfusio.  

4 – 7 nap múltán az oedema és a „mass effect” persistál, hypodensitás elmélyül, 

kontrasztanyag adására CT-vel is enhancement jelentkezik.Fontos ezt a jelenséget ismernünk, 

mert differenciáldiagnosztikai nehézséget okozhat, az ischeamiás infarctus után (akár 

incidentálisan)elvégzett kontrasztanyagos vizsgálatnál, hogy az ictus után még kb. 6-8 hétig 

jelentkezhet a széli, girlandszerű enhancement, minek a vér-agy-gát áttörés az oka, a 

luxusperfusio táplálja.  

1. – 8. héten a kontraszenhancement persistál, a tömegeffectus is, majd lassan csökkenni 

kezd. Gyermekeknél (transiens) calcificatio is előfordulhat.  

A chronicus fázisban (hónapok, évek múltán) a hypodensitás egyre mélyül (CT), eléri a 

liquorét. Megszűnik az enhancement, a laesio élesen körülhatárolódik és cysta post 
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encephalomalaciam alakul ki a helyén. Ez az agyi parencyma volumencsökkenésével jár 

(calcificatio előfordulhat a széli részeken).  

CT vel differenciál a korai diagnosztikában nehézséget okozhat az arteriák diffus fali 

meszesedése és a magas haematocrit szint is, ami az erekben folyó vér densitását jelentősen 

megemeli.  

MRI vizsgálattal ekkor a kép a szabad folyadék jeleit fogja mutatni (T2 erős jel), ugyanezt 

látjuk DW dúlyozott képen, ahol a jel olyan lesz, mint egy cystában, mert nem gátolt a 

diffusio.  

¬x Megjegyzés: Az ischaemiás infarctus acut-chronicus besorolása „iskolánként” változó.  

appendixbe  

A lezajló jelenségeket a pathológiai háttér ismeretében értjük meg:  

Röviden: először a neuronok kontrahálnak, majd cytotoxicus oedema jön létre, végül 

bekövetkezik a sejthalál. Ezt követi a gyulladásos sejtek infiltratiója (+haemorrhagia) majd a 

gliosissal való reparálódás.  

Cerebralis ischaemia jön létre, ha a cerebralis átáramlás (CBF=cerebral blood flow) csökken 

az egész cerebrumban v.egy részében (regionalis=rCBF).  

Az ischaemia hatása függ: a flow mennyiségének reductiójától, az érintett agyrész 

volumenétől, helyétől, és a kiváltó ok fennálltának időintervallumától.  

Kritikus regionalis CBF értékek globalisan:  

Normalis rCBF: 54 ± 12 ml / 100g/min  

Ischaemia küszöbérték: 23 ml / 100g/min  

Neurologiai functióvesztés következik be ha 10-23 ml / 100g/min lesz az átfolyás, de rCBF 

visszatérése >23 ml fölé, reversibilissé teheti a neurologiai deficitet.  

A kritikus regionalis CBF értékek értelemszerűen eltérőek a fehér- és szürkeállományban  

Ischaemiás infarctus biztosan bekövetkezik:  

Medulla: < 10ml / 100g/min  

Cortex: < 17ml / 100g/min  

Globalis cerebralis ischaemia:  

Oka lehet: systemás hypotensio ( nagymértékű vérvesztés), szívmegállás, cerebralis 

hypertensio  

Ekkor a selective vulnerabilisabb neuronok károsodnak először, ilyenek a hippocampalis 

pyramis sejtek, cerebellaris Purkinje sejtek, striatalis neuronok, a neocortex pyramis sejtjei.  

Határzónai infarctusok is létrejöhetnek.  

Vascularis occlusiónál az érrellátási territorium centralis zónája szenved legjobban, itt 

következik be a tényleges infarctus (sejthalál). A centrumtól távolodva az ischaemia kevésbé 

súlyos, bár a rCBF csökkent, de nem kritikus mértékben, a periferia collateralis art. ellátása 

miatt. Itt jön létre a penumbra. Itt az elzárt arteria periferiás zónája vulnerabilis, de 

potencialisan normalizálódhat: ha perfusiós nyomás + collateralis flow együttesen >23ml / 

100g/min felett képes tartani a rCBF-t. Ez a korai stroke therapia célja!  

A collateralis ellátást megértjük, ha tisztázzuk a Willis kör szerepét.  

A circ. art. Willisii csak az esetek 18-20%-ában teljes, ilyenkor ellátja a distalis ischaemiás 

területeket, a periferián a penumbrát. Ha nem teljes a kör, a. carotis externa ágak is 
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besegíthetnek mind az a. carotis interna, mind a vertebrobasilaris területén.  

Létezik és „besegít” egy leptomeningealis „hálózat” a szomszédos vascularis territoriumok 

közti határzónák területén, a subcorticalis regiókban és az insulában.  

Nincs „besegítés” a hosszú perforaló végarteriák területén (ergo, itt nincs „beépített”védelem 

az ischaemia ellen): basalis ganglionok, a thalamus és a centrum semiovale ellátásánál.  

Pathophysiologiai jelenségek:  

Az agyi arteriák autoregulatio miatt a vasospasmust –> dilatatio követi  

Occlusio esetén  

=> arteriás nyomás esik  

=> arteriolák dilatálnak  

= > vasoparalysis következik be: az arteriolak dilatalva maradnak hetek múlva is (hiába áll 

helyre az arterias nyomás thrombolysis után)  

Angiographiával ábrázolhatók ekkor a dilatált arteriolák, a korai vénás elfolyás, pamacsszerű 

capillaris telődés a luxus perfusio láthatóvá tehető (l. CT / MRI kontrasztos).  

Az oedema kifejlődése:  

ATP pumpa és iontransport károsodás következtében a sejteken belül víz accumulatio jön 

létre, ez a cytotoxicus oedema (a sejtek anaerob metabolismusra váltanak, ez intracellularis 

tejsav szaporulatot okoz). A legérzékenyebben a neuronok, eztán következnek a glialis sejtek 

(astrocyták, olygodendrocyták), majd az endothel sejtek (4-12 óra alatt, de még 3-6 hét múlva 

is degradálnak) ez a vér-agy-gát károsodásához vezet, ami vasogen oedemát okoz (ennek 

kezdete: 3-5 óra, maximuma 1-5 nap, az oldódás 1-2 hét múlva következik be).  

A capillaris proliferatio az 5. napon indul be (restauratiós törekvés) luxusperfusióhoz vezet 

(egyéb tényezőit l. fentebb).  

Cellularis szinten az astrocyta aktivációt sejtproliferatio, collagen depositio követi, majd 

bekövetkezik a glialis hegképződés. A neutrophil activatio 1- 4 órában beindul, a 3. napig 

eltarthat. Ezt követi a mononuclearis phagocytosis 5. napon, ezek eltakaítják a destruált 

neuronokat, myelint, gliasejteket, majd maguk a macrophagok is zsírosan degradálódnak 

(lipid), a coagulatiós necrosis helyén cysták maradnak vissza (cysta post 

encephalomalaciam).  
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A neurologiai deficit klinikai fokozatai (Mohr 1992)  

Terminus technicus  definitio  prognosis  

TIA (Transiens ischaemiás 

attak)  

acut neur. def. <15 

perc, teljes resol.24 

h-ig  

A betegek 1/3a <egy hónapon belül compl. 

stroke-ot kap 3-5 év +, szívinfarctus, 

féloldali bénulás  

RIND (Reversibilis 

ischaem.neur.deficit)  

acut neur. def. > 

24h, resol.3 hét  

Nincs predictiv v. prognosticus jelentősége 

(de!! CT&MR)  

CS (Completed stroke, agyi 

infarctus)  

acut neur. def.>21 

napnál  
Változó, a deficit kiterjedésétől függ  

PS (progressiv str., stroke 

in evolution)  

neur. deficit órák-

napok fejlődik 

romlik  

korai therapiás beavatkozás célja→ 

limitálni az infarctus kiterjedését + javítani 

a hosszútávú kimenetelt  

Prognosis  

A betegek 20%-a az első insultusban meghal. 50% a túlélők közül 5 éven belül hal meg. 

Arteriopathiások prognosisa (minél periferiásabb, annál definitivebb): cerebralis infarctus ~ 

cardialis infarctus követi  

Hypertoniások 2/3-a ua. a kimenetel  

Az territorialis infartusok classificatiojának többféle változata ismert, attól függően, hogy a 

klinikai, anatomiai vagy a képábrázolás szempontjait tartják szem előtt.  

Causalis classificatio  

- Nagyér betegség (15%)  

- Kisér betegség (25%)  

- Cardioembolismus (15-27%)  

-Egyéb etiologia pl. vasculitis, craniocervicalis arteria dissectio (2%)  

- Meghatározhatatlan v. multiplex etiologia (~35%)  

A cerebralis infarctusok territorialis classificatiója:  

Teljes anterior circulatiós infarctus (TACI) 15-17%  

Részleges anterior circulatiós infarctus (PACI) 35%  

Lacunaris infarctus (LACI) 25%  

Posterior circulatiós infarctus (POCI) 25%  

MR vizsgálatokon alapuló topographiai infarctus classificatio,  

Territorialis anterior circulatios infarctus  

Territorialis posterior circulatios infarctus  

Lacunaris infarctusok  

Centrum ovale infarctusok  

Határzóna infarctusok  
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Territorialis infarctusok, az ellátó arteria szerint  

Supratentorialis  

 a. cerebri anterior  

 a. cerebri media  

 a. cerebri posterior  

Infratentorialis  

 a. cerebelli superior  

 a. cerebelli anterior  

 a. cerebelli posterior inferior  

Az a.carotis interna ellátási területén fellépőknél (ez adja az ischaemiás infarctusok 85%- át) 

carotis zörej hallható, Doppler vizsgálat.  

A vertebrobasilaris ellátási terület (az össz-infarctusok 15%-a ),gyakran intermittaló 

tünetekkel jár, agytörzsi tünetcsoportokat okoz (syndromák pl. Wallenberg: a. cerebelli inf-

post)  

Határzónák: Az ellátási területek, a nagyágak terminalis capillaris ágyainak érintkezési 

határán  

Elülső határzóna: a.cer.ant. & a.cer.med. terminális ágai közt  

Hátulsó határzóna: a. cer. med. & a.cer.post terminális ágai közt  

Belső határzóna: az a cerebri media mély és circumflexa ágai közt  

Cerebellaris határzónák: a cerebellaris arteriák főágai közt  

A határzóna infarctusok 10% első ictalis alkalom, az ACI (chronicus) occlusiojával vagy 

súlyos stenosisával kapcsolatos, causalis mechanismusok még nem teljesen ismertek.  

Kontrasztanyagos vizsgálatok értéke acut neurologiai deficit esetén:  

Hyperacut stadiumban: Differential diagnosticai értékű lehet: tumor, abscessus.  

Kontrasztanyag kilép az extracellularis térbe (BBB károsodás), de nem látható, mert kevés: a 

csökkent rCBF miatt nem jut belőle az ábrázolódáshoz elegendő mennyiségű oda.  

Kontrasztanyagos CT: angio, teljes agy perfusiós vérvolumen, „single slab” quantitativ CT 

perfusio a klinikailag gyanúba vett terület szintjén (CBF és mean transit time) kiváltja az 

MR-t (és nincs késlekedés sem).  

Subacut stadiumban a halmozás: 2-5 hétig tart (88-93%). Okai l. fenn: capillaris proliferatio 

(luxus perfusio) + BBB sérülés, collateralis circulatio, mely a gliosis beálltáig tart. Inkább 

látható a cortexben, kevésbé érvényesül a medullában.  

Vigyázat! Kontraszthalmozás az ischaemiás területet isodenssé teheti! Nativ sorozat is kell!  

MRI vizsgálattal legkorábban az illető érben a „flow void” hiánya (nativ és kontrasztos) ill. 

az érenhancement látható (lassult áramlást jelzi) ez percek alatt fellép és hetekig eltarthat  

T1 agyduzzanat (sulcusok összenyomódnak) már 2 óra alatt az intracellularis (cytotoxicus) 

oedema miatt.  

T2 SI növekedhet 2-4 órán belül, de biztosan + csak 24óra múlv lesz. Extracellularis 

(vasogen) oedema (ez a T1-en csökkent SI-t mutat)  
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Meningealis enhancement is felléphet 1-3 nap múlva.  

Enhancement predictiv értéke  

1. Ha korai (<3 nap) és kiterjedése meghaladja a T2 erős jelintenzitásának kiterjedését, 

minimalis v. reversibilis a neurológiai deficit → 1-2 nap alatt oldódik.  

2. Ha késői (1-2 hét) és a T2-n erős jelű area egyenlő nagyságú az enhancement 

kiterjedésével vagy meghaladja azt, fixált neurologiai deficit, infarctus várható.  

Mindezek azonban csak nagyon halvány diagnosztikus értékű MRI jelzések a nagyon erős 

evidenciát nyújtó DWI- vel (Diffusion Weighted Imaging) szemben  

Diffusios MR vizsgálat stroke-ban  

Ha a molekulák Brown-mozgása akadálytalan (víz, liquor), a diffusiójuk gyors, a signal 

intenzitás (SI) csökken azon a területen. Az agyban irányított, akadályozott a diffusio (rostok 

orientáltsága, membránok korlátozó hatása miatt), x2, x10 lassúbb víznél.  

Infarctus esetén, a cytotoxicus oedema (sejtek felpuffadása, interstitium beszűkülése) 

diffusiós akadályt képez, ezért ott a SI nő.  

Az ictust követőleg a diffusio a vasogen oedema felléptével ismét növekszik, eléri a normalis 

agyét (az oedemában ismét nő a mozgáslehetőség).  

Encephalomalacia (cysta post encephalomalaciam) = chronicus infarctus kifejlődése után a 

diffusio csaknem olyan akadálytalan lesz ott, mint a liquorban.  

Az acut infarctus differenciálása a subacuttól és chronicustól  

acut: SI erős (akadályozott diffusio)  

subacut: SI = esetleg picit csökkent,  

chronicus: gyenge v. hiányzik a jel (szabad diffusio)  

Ennek birtokában azonnali agresszív therapia a kell a veszélyeztetett agyterületek 

megóvására v. reperfundálására  

Perfusiós MR  

Iv. bolus áthaladását detektálja az agyszöveten. Az infarcus centrumában nincs perfusio. Az 

ichaemiás penumbrában csökkent a perfusio  

A perfusiós (gyakran CT, l. ott) és a diffusiós képek összevetésével definiálni tudjuk az 

ischaemiás penumbrát. Ha a kettő kiterjedése nem egyezik, neve mismatch.  

Ezzel az eljárással fel lehet tárni a resolutio lehetőségét.  

 

 

 

5. ábra (a-c) CT: bal ACM területi infarctus, a progredialó hypodensitás, korai acut fázistól a 

késő subacut stadiumig. 
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6. ábra Régi job 

ACM területi 

infarctus, CT. 

 
7. ábra “Gács-

jel”, (hyperdenz 

media jel) a 

jobB ACM-ben. 

 
8. ábra 

Hyperakut 

infarctus a 

jobb 

lencsemag 

terültén. MRI, 

DWI. 

 
9. ábra Akut 

infarctus a ponsban 

a bal oldalon. 

 
10. ábra Akut bal 

ACP területi 

infarctus, Perfúziós 

CT vizsgálat. 

MRI. DWI  

10. 1. 3. 1. 2. Sinus / véna thrombosis:  

Fellépése nagyon gyakran a localis ráterjedés következményének tulajdonítható, pl. 

mastoiditis, nyaki infectiók, mely a durán kívül indul, de intraduralis infectiók is okozhatják 

(meningitis, abscessus). Az infectión kívül dehydratio, coagulopathiák állnak gyakran a 

háttérben, craniocerebralis trauma után is előfordul.  

A betegek 2/3-a nő, és tudnunk kell, hogy az ismétlődők több, mint fele oralis 

contraceptivumot szed, egy harmada thrombophiliás. Localisatio szerint leggyakoribb a sinus 

sagittalis superioron (60%), majd sinus transversus és a sinus sinus sigmoideus következik. 

Nagyon veszélyes (gyakran infectiosus: thrombophlebitises szövődmény) a sinus cavernosus 

thrombosis (ez a sinusthrombosisok 1 %-a). A belső vénák thrombosisa esetén kétoldali 

basalis ganglion (+ thalamus, hypothalamus, esetleg kisagyi) necrosis léphet fel.  

Az intracranialis nyomás megnő a vénás elfolyás akadályozottsága miatt.  

CT: a thrombotisált véna / sinus éppúgy hyperdens, mint az az arteriák esetén láttuk. Igen 

jellemző a kontasztanyag adás utáni enhancement kiesés az incriminált sinusban („empty 

delta sign”), mely akkor visualizálható egyértelműen, ha a szelet (MDCT reconstructio) 

merőleges a sinus lefutására. Gyakori a kísérő oedema, melynek localisatiója eltér az 

ischaemiás ictusnál látható territoriális megjelenéstől. Vérzés is előfordulhat a sinus mellett 

(elfolyási torlódás).  

Differenciáldiagnosztika: Fontos tudni, hogy a sinusok anatomiája korántsem olyan 

konzekvens, mint az arteriáké. Gyakori a sinus hypo-, aplasia, asymmetria, a sinusokban lévő 

granulatiók pedig a kontraszanyag telődés megszakadásával thrombosis képzetét kelthetik.  

MR vizsgálatot előnyben részesítjük, mert nem invasiv módon (kontrasztanyag adás sem 

kell) tudja megállapítani a sinus/vénás thrombosis jelenlétét. Nativ képen az áramlás hiánya 

miatt jelintenzitás növekedés látható a thrombus (az agyállománnyal isointenziv, vagy 

erősebb jelű annál) területén, de éberség szükséges az esetleges artefactumok miatt. 

Legegyszerűbb a dolgunk, ha methaemoglobin van a thrombusban, mert ennek erős jele 

szembetűnő (de vigyázat! az áramlási artefactum erős jelet ad). MR angiographia, melyet a 
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vénás áramlásra időzítünk pontos anatómiai képpel szolgál. A PC angiónál eliminálódik a 

zsír és a methaemoglobin erős jele, így ezek nem vezetnek tévedéshez.  

 

 
11. ábra Empty delta jel, a bal sinus 

sigmoideusban, CTA  

 
12. ábra Bal sinus trasversus és sigmoideus 

thrombosis MR (PC)  

10. 1. 3. 1. 3. Haemorrhagiák  

A parenchymás tömegvérzés leggyakrabban hypertoniás egyéneknél, hypertoniás excessus 

következtében lép fel. A basalis magvak környékéről kiindulva (putamen-claustrum 

apoplexia) nagy, roncsoló, kamrába ill. a subarachnoidealis térbe kitörő vérzés keletkezhet. A 

betegek általában valamivel fiatalabbak, mint az ischaemiás infarctusosok.  

Az aneurysmalis eredetű vérzések (általában bogyó aneurysma a circulus arteriosus Willisiin 

és ágain) a subarachnoidealis vérzésen (SAV) kívül az agyi parenchymába törve 

intraparenchymalis vérzést is okozhatnak.  

Az ún. lobaris vérzéseket tumorbevérzés, érmalformatiók, ischaemiás infarctusra való 

„rávérzés”, valamint főképp idősebb egyéneknél, amyloid angiopathia okozhatja, hypertonia 

nélkül is. Ez utóbbira jellemző lehet a sequentiális (cascade szerű) lezajlás: egymást követő, 

(esetleg összefüggő) haemorrhagiás események, melyeknek különböző kora is detektálható 

densitásuk alapján.  

Amyloid angiopathia  

Az első jelzések a pathologusoktól érkeztek, majd 40 éve, hogy olyan normotensiv idősebb 

egyéneknél, akiknek lobaris cerebralis haemorrhagiája van, gyakrabban találtak a középnagy 

coricalis és leptomeningealis arteriáiban amyloid depositumokat. Az amyloid egy polarisatiós 

mikroszkóppal kettőstörést mutató proteinféleség, ami penetrálja az érfalakat és lerakódik a 

simaizom sejtekben, számos központi idegrendszeri betegségben van szerepe (pl. Alzheimer- 

kór), de megtalálható normális idős egyének agyában is.  

Az amyloid angiopathiás vérzés mindig a cortex /subcorticalis fehérállomány határon 

keletkezik, (subarachnoidealisan is megjelenhet a vér). Leggyakrabban a frontalis és a 

parietalis lebenyben jön létre, ritkán a temporalis v.occipitalis lebenyekben. Ezzel szemben a 

hypertensiv haemorrhagia a mély szürkeállományban lép fel rendszerint.  

CT-vel az acut vérzés (bármilyen eredetű és localisatiójú) hyperdensitásként jelentkezik. (De 

tudnunk kell, hogy a hyperdensitást a haematocrit befolyásolja, s ezzel pl. nagyfokú 

anaemiában nehezítheti a diagnózist). Az intraparenchymalis tömegvérzésnél dominál a 

roncsoló - térfoglaló jelleg, hypodensitás övezi perifocalis oedema jeleként. Gyakorta 

kamrába tör és a hanyattfekvő betegnél az occipitalis kamraszarvban sedimentalódva 

hyperdens nívót képez. Később densitása csökken, isodenssé válik (flip-flop fenomen) és 

körötte kontrasztanyag adására gyűrűszerű enhancement keletkezhet. A régi, gyógyult 

vérzések nyoma hypodens, gyakran csík-vagy sávszerű az alakjuk, térfoglaló hatás már nincs.  
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Haemorrhagiák korára utaló jelintenzitásbeli elváltozások az idő/ hemoglobin bomlástemékek 

tükrében  

Idő  hgb  T1  T2  DWI  T2*  

Hyperacut (1-3 óra)  Oxyhgb  közepes/gyenge  erős  erős  gyenge  

Acut (órák,1-3 nap)  Deoxyhgb  közepes/gyenge  nagyon gyenge  gyenge  gyenge  

Subacut (korai 1-2 hét)  Intracell.methgb  nagyon erős  nagyon gyenge  gyenge  gyenge  

Subacut (késői 2hét-hó.k)  Extracell.methgb  nagyon erős  nagyon erős  erős  gyenge  

Chronicus (hó.k-évek)  Ferritin/h.siderin  közepes/gyenge  nagyon gyenge  gyenge  gyenge  

Bár a SAV= subarachoidealis vérzés leggyakoribb oka bogyó aneurysma, okozhatja 

arteriovenosus malformatio és trauma következtében is felléphet. A subarachnoidealis vérzés 

jellegzetesen a basalis subarachnoidealis teret tölti ki, mely a fissura lateralisok mentén, vagy 

interhemispheralisan felterjedhet a konvexitásra is. Eredetére általában jellemző fő 

tömegének elhelyezkedése. Nem ritka, hogy parenchymába tör, ekkor gondot okozhat a ki- 

vagy betörés tisztázása. Agyoedema kísérheti és a beékelődések (hernialisatio) folytán az 

agyi parenchyma infarctusához vezethet. Észlelésekor az eredet tisztázására CT angiographiát 

(CTA) végzünk. Ez hatásos a kétséges tumoros eredet tisztázására is, ahol azonban szükség 

lehet a követéses vizsgálatra is. CTA-val tisztázni lehet az aneurysmák multiplicitását is 

(boncolási adatok szerint 20-30 %). Subarachnoidealis vérzés esetén a hydrocephalus 

esetleges kialakulása, mértékének megállapítása a követéses CT vizsgálatok feladata. Fontos 

tudni, hogy az első aneurysma repedést nagyon gyakran már egy hét- 10 napon belül második 

követi ill. vasospasmus következhet be, mely a beteg életébe kerülhet. Ezért fontos a correct 

acut diagnosztika, mely az azonnali ellátás alapja.  

MR diagnosztika – itt a DWI nem segít, differenciáldiagnosis: meningitis)  

Az aneurysmák ellátása ma rendszerint nem nyílt koponyaműtéttel (clippelés), hanem 

katheteres angiographia (DSA) segítségével történik. Az aneurysma kitöltése (thrombotisatio 

céljából) rendszerint az aneurysma nyakán át behelyezett drótspirálokkal történik Az 

aneurysma méretét és méginkább a nyakának átmérőjét fontos előre ismerni, a vascularis 

intervenció előtt: be lehet e jutni a nyak-nyílásán át, ill nem túl tág e a nyak, azaz megtartja e 

a behelyezett thrombotizáló particulumokat. Ennek felmérése legcélszerűbben CT 

angiographiával történik. A jobb térbeli felbontás miatt t.i. a CTA megbízhatóbb az MRA-nál 

a méretezést illetően.  

A bogyó aneurysmák (ritkán akad fusiformis is) az érfal gyengesége folytán jönnek létre. Ez 

a születéstől kezdve fennáll, az életkor előrehaladtával fokozódik, az aneurysma növekszik. 

Gyakoribb a polycystás vesés családokban (IDPKD) és a Marfan syndromásoknál. 

Leggyakoribb a localisatiója az a. communicans anterior, ezt követik az a. carotis interna – a. 

cerebri media bifurcatiónál és az a. communicans posterioron lévők. Ismeretesek az a. 

basilaris csúcsán ülő aneurysmák is. A nagyobb aneurysmák természetszerűleg 

hajlamosabbak a rupturára.  

Vascularis malformatiók  

A vascularis ágy fejlődési anomáliái.  

Fajtái: capillaris teleangiectasia, cavernoma, AVM, vena Galeni malformatiója, duralis 

arteriovenosus fistula (AVF), és komplex, syndromákat okozó elváltozások (develepmentalis 

vénás anomáliák, Sturge-Weber- syndroma, herediter hemorrhagiás teleangiectasia.)  
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AVM (arterio-venosus malformatio):  

MR vizsgálattal a vascularis struktúrákban lévő flow-void igen érzékeny jelzője a vascularis 

malformációknak, de a kép igen változatos, a megelőző haemorrhagiáknak és azok idejének 

megfelelően. (MR a vér bomlástermékeinek jelmenete) kiváltképp az igen érzékeny GE 

sequentiával ábrázolható.  

A friss haematomában a T1 és T2 relaxatio megnyúlik az alvadékban, ami erős jelet okoz a 

hosszú relaxatiós idővel készített T2 súlyozott képeken. Széli effectus látható a 

haemorrhagiában, ami a vérzés és az agy közötti susceptibilitási különbségnek tulajdonítható. 

Ez megrövidíti a T2¬x –t, ami legjobban a GE képeken látható. Nagy térerejű mágnesben a 

véralvadék közepén gyenge lehet a jel T2 súlyozott képeken, amit az intracellularis 

methaemoglobin, vagy a deoxyhaemoglobin okoz. Ha a vérzés kamrába tör, a háton fekvő 

beteg az occipitalis kamraszarvakban alvadhat meg.  

A parenchymalis haematoma szomszédságában gyakran az AVM tág ereiben látható 

signalhiány mutatja a diagnózist. Amennyiben a GE képen nagyon rövid echót alkalmazunk, 

erős jel jön létre az erekben (és pl. az aquaeductus cerebri Silviiben is, ez biztosítja, hogy az 

áramlás okozta jelhiányt ne keverjük össze pl. calcificatióval.  

Az angiographiával kimutathatatlan AVM láthatóvá tételére az MRI alkalmas: különböző 

caliberű abnormalis erek, gliosis, haemosiderin találhatók benne. A T1 súlyozott IR képek 

egy erősen körülhatárolt gyenge jelű gócot mutatnak, míg a T2 súlyozással a centrum erős 

jelű, ami gliosisos-haemorrhagiás- oedemás szövet megnyúlt T2 relaxtióját mutatja, a körötte 

látható fekete halo pedig a T2* lerövidülését jelzi a chronicus vérzésben lerakódott 

haemosiderin depositumba. Általában nincs köröttük acut oedema.  

Vasculitisek:  

A központi idegrendszer „saját” vasculitisen kívül számos, vascultisssel járó betegség 

érinheti azt. (Polyarteritis nodosa, kötőszöveti betegségek- SLE, stb.)  

Két csoporjuk van : a központi idegrendszer primer angiitise (Primary Angiitis of the Central 

Nervous System : PACNS) és a központi idegrendszer benignus angiopathiája (Benign 

Angiopathy of the Central Nervous System BACNS). Diagnozisa biopsiával történik, 

optimalis helyének localisalásában segít az MRI vizsgálat.  

 
13. ábra CT:Jobb 

thalamus vérzés 

és vérzés a III. 

agykamrában. 

 
14. ábra Jobb oldali lobaris, 

kamrába törő vérzés 

 
15. ábra MRI: Jobb 

ACM területi 

ischaemias infarctus 

haemorrhagias 

transfomatioja. T2* 

súlyozott 

 
16. ábra 

Subarachnoidalis 

vérzés, CT. 
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17. ábra 

Cerebralis 

amyloid 

angiopathia 

(microvérzések) 

MRI (T2*W), 

 
18. ábra Cerebralis amyloid 

angiopathia, multifocalis 

vérzéses gócok, 

subarachnoidalis és kamrába 

törő vérzéssel, CT. 

 
19. ábra Jobb fronatlis parasagittalis 

helyzetű AVM, CTA. 
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10. 1. 3. 2. Tumorok 

10. 1. 3. 2. 1. A tumorok osztályozási szempontjai  

A központi idegrendszer tumorai eredetük szerint lehetnek:  

 

neuroepithelialis eredetűek: astrocyta, olygodendroglia, ependyma, pinealis-sejt, idegsejt 

valamint kevéssé differenciált, embryonalis szöveti tumorok;  

idegburok eredetűek: neurilemmoma, neurofibroma, -sarcoma;  

az agyhártyák daganatai: meningeoma, meningosarcoma, melanoma;  

egyéb tumorok és tumorszerű elváltozások: elsődleges lymphomák, éreredetű daganatok, 

csírasejt daganatok (craniopharyngeoma, epidermoid, dermoid), értorzképződmények, az 

adenohypophysis daganatai, regionalis tumorok localis ráterjedéssel (glomus tumor, 

chemodectoma, chordoma);  

metastasisok  

A primer idegrendszeri tumorok az összes tumoros esetek kb 10 %-át teszik ki. (Az agyi 

daganatok megoszlása kb három harmadra tagolható, a glialis - nem glialis - metastaticus 

eredet szerint. Az agy gyakori célpontja egyes somaticus tumorok áttétképződésének is).  

Az idegrendszeri tumorok éppúgy, mint az egyebütt fellépők, lehetnek benignusak és 

malignusak. De a benignusak kimenetelét befolyásolja, ezért megítélésüket alterálja, hogy a 

zárt tokban lévő, növekedő terimék (akár intracranialisak, akár intraspinalisak) térszükítő 

hatásuknál fogva akkor is károsíthatják a parenchymát, ha nem invasivak, nem infiltrativek, 

nem metastatizálnak.  

Az idegrendszer alkotóelemeiből keletkező tumorok (astrocytoma olygodendroglioma) 

intraaxialisak, ugyancsak intraaxialis a metastasisok túlnyomó többsége (tüdő, emlő, 

melanoma malignum, colon, vese). Az extraaxialis tumorok tulajdonképpen nem 

agytumorok, hanem az agyhártyákból és egyéb structurákból erednek. Ide tartoznak a 

hypophysis eretedű és parasellaris tumorok, valamint a craniopharyngeoma is.  

A képalkotó diagnosztika első feladata eldönteni, hogy egy tumor intra- vagy extraaxialis-e, 

mert alapvetően befolyásolja a kezelést és s kimenetelt. De ez nem mindig egyszerű feladat.  

További osztályozásra ad módot a tumorok supratentorialis ill. infratentorialis 

elhelyezkedése, mert egyes tumorfajták preferálják az eszerinti megoszlást.  

A tumorok gyakorisága orientáló lehet, mind elhelyezkedését, mind az életkort illetően. 

Nagystatisztikák szerint az extra-axialis tumorok 80%-a meningeoma, vagy schwannoma, 

míg (felnőtteknél) intra-axialis tumor észlelésekor metastasira vagy astrocytomára kell 

gondolnunk (együtt az esetek ¾-ét teszik ki).  

A tumoros elváltozások leggyakoribb localisatiói:  

Haemisphaeriumok (többes) astrocytoma, glioblastoma  

Frontalis-temporoparietalis meningeoma, oligodendroglioma  

Kisagy spongio-, medulloblastoma  

Sella adenoma, craniopharyngeoma  

Kisagy-hídszöglet neurinoma (schwannoma)  

Bárhol (többes) metastasisok  
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A tumorok elhelyezkedésük és eredetük figyelembevételével lehetnek  

Supratentorialisak:  

Intraaxialis: glialis eredetű tumorok, mint astrocytoma, olygodendroglioma, glioblastoma, de 

ez az elhelyezkedés a leggyakoribb a metastasisoknál és a lymphomák esetén is.  

Extraaxialis: meningeomák.  

Infratentorialis:  

Intraaxialis: legyakrabban kisagyi tumorok, itt is az astrocytoma, igen jellemző a 

medulloblastoma és a haemagioblastoma valamint itt is előfordulnak metastasisok. Az 

agytörzsi tumorok legyakrabban: glioblastoma, astrocytoma.  

Extraaxialis: leggyakoribbak a kisagy - hídszögleti tumorok, melyeket azért neveznek ilyen 

közös néven, mert symptomatikájuk jellemzi a klinikumot. Leggyakoribb az acusticus 

neurinoma (vestibularis Schwannoma, esetleg neurfibromatosis részjelenségeként - 

kétoldali), de előfordul meningeoma és epidermoid is. Hasonló tünettannal jár az ide 

localisalódó arachnoid cysta is. A foramen jugulare jellemző tumora a glomus tumor, a 

foramen magnumba lekúszhat az (en plaque) meningeoma, előfordul neurofibroma. A clivus 

jellegzetes tumorai a chordoma és a chondroma (chondrosarcoma).  

A sella tumorai (természetszerűleg extraaxialisak): leggyakoribb a hypophysis adenoma 

(mely lehet hormonalisan aktív és inaktív – ez rendszerint nagyra növő már a felfedezés 

pillanatában). Ide localisalódnak a craniopharngeomák (diabetes insipidust okozva). A 

meningeomák komoly differenciáldiagnosztikus dilemmát jelenthetnek, csakúgy, mint az 

aneurysmák. A Rathke-tasak cysták térfoglaló hatásuknál fogva tumorszerűen viselkednek.  

A corpus pineale tumorai: a pinealoma, germinoma (gyakran bilocularis), előfordulhatnak itt 

is gliomák.  

Az agykamrák saját képleteiből kiinduló tumorok az ependymoma, plexus papilloma, 

előfordul epidermoid, és (colloid)cysták. Symptomaticussá akkor válnak, ha liquor elfolyási 

akadályt okoznak. Jellegzetes növekmény a chorioid plexus papilloma, van colloid cysta is. 

Az ependymoma és a subependymoma a kamrák „béléséből” ered. Meningeoma és 

astrocytoma is előfordul.  

IV. agykamra (a IV kamrába benövő) tumorok gyermekeknél gyakoriak (astocytomák, 

medulloblastoma, astrocytomák és agytörzsi gliomák). Felnőtteknél haemangioblastomára 

gondolunk (metastasis mellett), előfordul dermoid és epidermoid cysta és plexus papilloma 

is.  

Koponya basis tumorok:  

Ebben a regióban ráterjedéssel is gyakran kell számolnunk (pl. sinonasalis tumorok, felső 

nyakcsigolya kiindulású chondrosarcoma).  

A chordoma a primordialis notochord (chorda dorsalis) sejt-maradékokból ered nagyfokú 

signal heterogenitás jellemzi, mert igen sok összetevőt tartalmazhat: gelatinosus mucoid 

anyagot, folyadékot, necrosist és vérzések különböző idejű formáit, ezért nehéz lehet ennek a 

ritka, extraduralis tumornak a differenciálása a chondromáktól. Orientáló lehet a kiindulás 

helye, ti. a chordomák mindig középvonaliak, míg a chondromák inkább laterálisan erednek. 
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Az invazív hypophysis adenomák inkább a sinus sphenoidalis felé törnek, nem hátra, a clivus 

irányába. Tumorszerű elváltozás a basison a fibrosus dysplasia is.  

Előfordulnak még a basison myeloma multiplex, csontmetastasisok, paragangliomák 

(extraadrenalis chromaffin sejtekből ered, lehet catecholamin termelő, magas vérnyomást 

okozó, de „néma” is, amit incidentalisan a nyomási tünetei által fedeznek fel. Leggyakrabban 

a carotis bifurcatióból és a glomus jugulare felől terjed fel ez az erősen vascularizált tumor, 

érdekes, hogy ennek ellenére, kontraszthalmozása elmarad pl. a meningeomákétól) és 

lympomák is, valamint esthesioneuroblastoma. (Ez a ritka tumor a nervus olphactorius 

epitheliumából ered CT vel iso- vagy enyhén hyperdensek, MR T1 gyenge, T2 heterogenen 

erős jeladó, széli cystákat tartalmazhat, később gyakori a necrosis), ennek megfelelően 

halmozása is heterogen.)  

   

Tumoros elváltozások gyakorisága az életkor szerint  

Gyermek és ifjúkor medulloblastoma, craniopharyngeoma, ependymoma  

Felnőttkor astrocytoma, oligodendroglioma, meningeoma, hypophysisadenoma, neurinoma  

Időskor glioblastoma, metastasisok  

Jellemző a tumorok megoszlása életkor szerint is, melynek ismerete orientál a 

diagnosztikában:  

Gyermekkorban supratentorialisan (intraaxialisan) előfordul az astrocytoma, PNET (primitiv 

neuroectodermalis tumor), és a viszonylag benignus, cystás DNET (dysembrioplasticus 

neuroepithelialis tumor), teratoma, ganglioglioma. Kisgyermekeknél az infratentoriális 

tumorok jellemzőek: juvenilis pilocytás astrocytoma, PNET (medulloblastoma, mely 6-10 

éves korban a leggyakoribb, középvonali és a liquoron át leptomeningealisan szóródik), 

ependymoma és agytörzsi astrocytoma.  

Felnőttek vezető tumora az agyi metastasis, supra- és infratentorialisan egyaránt. 

Supratentorialisan, intraaxialisan vezetnek a glia eredetű tumorok (astrocytoma, 

oligodendroglioma). Extraaxialisan a meningeoma mellett felnőttkorban gyakoriak a 

hypophysis adenomák is. Infratentorialisan a nem túl gyakori intraaxialais 

hemangioblastomán kívül a jellemző extraaxialis tumorok az acusticus neurinoma, 

meningeoma, epidermoid.  

10. 1. 3. 2. 2. A központi idegrendszer tumorainak CT és MR jellegzetességei  

Már a CT is gyakran kimutatja az agyi tumorokat és definitiv diagnózishoz vezethet. A 

tumorok körül a hypodens zóna (oedema), nem territorialis, mint az arteriák elzáródásánál, 

hanem rendszerint kesztyűujjszerű. A tumorokról MR-rel általában egyértelmű bizonyíték 

nyerhető. A daganatok jeladása T1 súlyozással rendszerint gyenge, T2 súlyozással pedig erős. 

Ez bár jellemző, de nem elegendő differenciáldiagnosztikai kritérium.  

A malignitásra jellemző morphológia segít az elbírálásban: ilyenek a tumorszél irregularitása, 

életlensége. A tumornecrosisra utaló CT és MR jelek, a neovascularisatio jelei ugyancsak 

kimutathatóak CT-vel és MR-rel. A malignus tumorokra jellemző a nagyfokú inhomogenitás, 

pleomorphia valamint a közeli/ érintett csontstructurák destructiója.  
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Vannak jellegzetesen meszesedő tumorok és ez sem a benignitás mellet, sem a malignitás 

mellett nem bizonyíték.  

(közismerten meszet tartalmazó tumor az oligodendroglioma, de tudnunk kell, hogy az 

astrocytomákban is lehet meszesedés és minthogy ez a tumor sokkal gyakoribb, mint az 

oligodendroglioma, ha meszes intraaxialis tumort látunk, inkább astrocytomára kell 

gondolnunk, mint oligodendrogliomára. Meszesedést tartalmazhat az ependymoma, 

plexuspapilloma. A craniopharyngeomák, a Rathke- tasak maradványából eredő háromféle 

komponenst tartalmazó solid-cysticus tumorok, melyeknek egyike a mész. A meningeomák 

durva, rögös meszesedést tartalmazó, gyakran teljesen elmeszesedett tumorok. Meszesedés 

található a chondromákban is – itt, rendszerint a clivuson – éppúgy, mint másutt a skeletonon. 

(A clivuschordomákban is lehet meszesedés. ) A pinealocytomák maguk nem meszesednek, 

de a pinealis mész nagysága növekedhet ilyenkor.  

A meszesedés CT-vel jól vizualizálható, mert hyperdens, de nem tévesztendő össze a friss 

vérzéssel (vagy pl. a lymphomák hyperdensitásával). MR-rel a mész minden sequentiával 

gyenge jeladó, de tudnunk kell, hogy a friss meszesedés – folyamatában – erős jeladást mutat 

T1 súlyozással.  

Zsírt is tartalmazhatnak a központi idegrendszer (extraaxialis) tumorai. Ilyenek a 

(középvonali) lipomák, amik rendszerint a corpus callosum körül helyezkednek el, a dermoid 

cysták, és lehet zsír a teratomákban itt is éppúgy, mint egyebütt (ez rupturálhat is).  

A zsír hypodensitásánál fogva CT-vel is jól kimutatható (- 100 HU). T1 súlyozással a zsír 

erős jeladó és ez a többi T1 súlyozással erős jelű anyagtól (pl. fehérje, melanin, 

methaemoglobin) zsírelnyomással elkülöníthető.  

Bár a cysticusság is több központi idegrendszeri tumort jellemez, nem feltétlenül tumor jele. 

Nem valódi tumorok, csak tumorszerű elváltozások az epidermoid, dermoid, arachnoid 

cysták (isointensivek a liquorral), valamint a neuroentericus and neuroglialis cysták. 

Előfordulhat, hogy extrémen tág Virchow Robin (perivascularis terek) conglomeratuma 

cysticus tumort imitál. Nem elegendő csak a T1 és T2 mérések vizsgálata, hanem a PD és 

FLAIR képeket is tanulmányozni kell a szabad vs. kötött víz differenciálására. A DWI 

mérések a folyadékban szabad diffusiót mutatnak. A tumor necrosisok gyakran utánoznak 

cystát, de sosem érik el az isointenitást a liquorral. (T1 gyenge, T2 erős).  

A legtöbb tumor gyenge, vagy közepes jeladású T1 súlyozással, de vannak kivételek. 

Különösen a GE sequentián jelentkező, lassan folyó vér erős jelére kell figyelnünk, valamint 

a calcificatio folyamán fellépő erős T1 jelre.  

A legtöbb tumor erős jelű a T2 súlyozott képeken (ami, mint tudjuk a magas vírtartalomtól 

függ), de vannak kivételesen gyenge jeladásúak is: ezek a hypercellularis tumorok, különösen 

a nagy maggal rendelkezők. Nem véletlen, hogy éppen ezek a tumorok (lymphoma, PNET) 

hyperdensek CT-vel. Egyes tumorokban lévő mész és haemosiderin természetszerűleg 

gyenge jelűek T2-vel. A magas proteintartalmú cysták is gyenge jelűek T2-vel. A folyó vér 

ugyancsak jelmentes.  

Perfusiós vizsgálat  

Minthogy a perfusio (szöveti átáramlás) a tumor vascularisatiójától (neoangiogenesis) függ, 

ez jobb indikátora a malignitásnak, mint a kontraszthalmozás. Tudnunk kell, hogy a perfusio 

nem függ a vér-agy-gát épségétől/ átjárhatóságától.  

Diffusiós vizsgálat  

A protonok a „normális” szövetekben szabadon mozognak az extracellularis térben (Brown-

mozgás). Ha valami ezt akadályozza, akkor a protonok „helyben” maradnak és ez erős 

jeladással jelentkezik az érintett területen, ami a sötét felületből mintegy „kivilágít”. A 

diffusio gátolt az abscessusokban (ezt valószínűleg a genny nagy viscositása okozza), az 
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epidermoid cystákban és (l. ott) az acut ischaemiás infarctusban (aminek az az oka, hogy a 

cytotoxicus oedema által megduzzadt sejtek, beszűkítik az extracellularis teret, akadályozva 

ezel a protonok szabad mozgását/ diffusióját).  

A legtöbb tumorban nem gátolt a diffusio, a necroticus és cysticus területeken pedig 

kiváltképp nem. Tehát a tumorokban a DWI képeken a jel olyan lehet, mint a normalis 

parenchymában, azaz gyenge jel (sötét) látható  

A tumorok kontraszthalmozása, a halmozás jellegzetes formái:  

A kontrasztanyagok (CT-nél jódozott i.v., MR-ben a Gadolinium chelatba csomagolva i.v.). 

normális esetben nem hatolnak át a vér-agy gáton. Az agyi erekből nem tudnak a 

parenchymába hatolni (erős, hármas védelem az agyszövet számára.)  

Tehát ahol halmozást látunk, ott a vér-agy gát átjárhatóvá vált. Ez az intraaxialis központi 

idegrendszeri tumorokon kívül gyulladásokban, egyes esetekben demyelinisatióban (sclerosis 

multiplex) és egy időszakban agyi infarctusokban (l.ott) észlelhető. Az ún. low grade 

astrocytomák nem halmoznak, a gliomáknál minél erősebb a halmozás, annál nagyobb 

malignitású tumorral állunk szemben. Ez egyben azt is jelenti, ha követés során egy alacsony 

grádusú, alig / nem halmozó glioma halmozni kezd, azt a malignalisalódás jeleként kell 

értékelnünk.  

A kontrasztanyagnak, kellő mennyiségűnek kell lenni (l ott) és időt kell adni az interstitiumba 

hatolásra (késői fázis).  

A extraaxialis / nem agyi parenchymalis tumorok halmozása természetszerűleg nem vér-agy 

gát függő (meningeomák, schwannomák, hypophysis adenomák, tobozirigy daganatok és a 

plexus chrorioideus daganatai).  

Nincs halmozás a tumorszerű cysticus elváltozásokban: ilyenek a dermoid és epidermoid, 

valamint az arachnoidealis cysták.  

A tumorok differenciáldiagnosztikájának egyes kérdései:  

Gyakorta megnehezíti a tumorok biztos diagnózisának kimondását, hogy egyes nem-tumoros 

laesiók tumorokat utánozhatnak. Csupán morphológia alapján nehéz lehet elkülöníteni a 

glioblasomát az abscessustól („ring enhancement”) vagy a metastasistoktól, ahol még a 

multiplicitás sem differenciáldiagnosztikai kritérium. (Segít a liquorlelet.) Előfordulhat, hogy 

csak MR spectrosopia (MRS) mondja ki a döntő szót.  

A sclerosis multiplex acut, akítv góca terimeszerű lehet, térfoglaló hatású és halmoz is, 

mintegy tumorként (tumefactiv sclerosis multiplex). A vascularis laesiók elkülönítésében 

azok territorialis jellege segít, valamint a tumorok körüli oedema eltérő jellege 

(kesztyűujjszerű). Az ellátási területhez való kötődés a vénás eredetű laesiók tumortól való 

elkülönítésében nem nyújt fogódzót.  

Fokozott figyelemmel kell lennünk a parasellaris regio differenciáldiagnosztikájában, ahol a 

sinus cavernosus kiszélesedése és halmozása többszörös választás elé állíthat bennünket: 

parasellaris tumor, (meningeoma, neurinoma), (részlegesesen thrombotizált) aneurysma, 

duralis fistula, sinus cavernosus thrombosis.  

Egyes acut gyulladások olyan oedemásak, térfoglaló jellegűek lehetnek, hogy tumor 

utánoznak. Vascularis laesiók is okozhatnak oly mértékű térfoglalást és halmozásuk (l. ott) 

megtévesztő lehet, ha az ictus óta nem kísérjük képalkotóval a (ring)enhancement 

változásokat.  

Gyűrűszerű halmozás keletkezhet a malignus gliomák körül s ez megnehezíti a differenciá 

diagnózisukat, mert metastasosok és abscessusok is hasonlóképp halmozhatnak.  

Az inveterált haematomák körüli gyűrűszerű halmozás a granulatiós tevékenységnek 

(hegszövet, macrophagok - glia) tulajdonítható.  

A sclerosis multiplexes plaqueok nemcsak egészükben (l fenn), hanem gyűrűszerűen is 

halmozhatnak.  

Egyes tumorok inhomogen / heterogen halmozást mutatnak: jellegzetesen ilyen a 
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glioblastoma multiforme, mely erősen malignus (high grade) tumor, de mert benne cysták, 

necrosisok tarkítják a kontraszthalmozási képet. Infiltratív növekedésükkel már ott lehetnek 

távolabb is a parenchymában – holott ezt az MR még nem jelzi.  

Postirradiatiós esetekben fellépő radiatiós necrosis halmozása is megtévesztően inhomogen 

lehet, a szöveti minőségnek, vér-agy gát károsodásnak, necrosisnak megfelelően. Ez 

problémát okozhat a residuum- recidiva differenciáldiagnosztikai megítélésében.  

A metastasisok halmozása is gyakran inhomogen.  

Egyes tumorok radiológiai jellemzői:  

A tumoros agyi elváltozások kimutatásában az MR jelentősége annak nagyfokú sensitivitásán 

alapul: A tumoros szövetek relexatiós ideje rendszerint hosszabb, mint a környező szöveteké, 

így T1 súlyozással kissé gyengébb a signalja, mint azoké, T2 súlyozással viszont erősebb 

jeladóak azoknál. Ez a jelmenet nagyon jellemző és diagnosztikus értékű lehet, de a 

másodlagos, ún. tömegeltolódási jeleket sem hanyagoljuk el az értékeléskor. Ilyenek:  

- a középvonali structurák eltolódása,  

- kamrabenyomat vagy eltolás  

- hydrocephalus a liquorkeringési zavar jeleként.  

A morfológiai jelek mellett a kontraszthalmozási tulajdonságok is jellemzőek.  

Mindemellett nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy bár az MR vizsgálat nagyon sensitiv, 

a specificitását gyakran túlbecsülik, s ez tévedésekhez vezethet.  

A helyes diagnózis kialakításában a klinikai kép ismeretén kívül a következő szempontok is 

szerepet játszanak:  

- a tumor localizációja,  

--a jellemző életkor,  

- jeladási tulajdonságok (mért relaxatiós idők).  

-kontrasztanyag dúsítás, megoszlás  

A tumorok, ahol bevérzés gyakran előfordul: choriocarcinoma, melanoma, renalis sejtes 

carcinoma, bronchogen carcinoma, hypophysis adenoma, glioblastoma multiforme és 

medulloblastoma.  

Mindezekkel együtt a diagnózis csak nagy valószínűségi megközelítést tud adni, így soha 

nem szabad megfeledkezni arról, hogy szövettani diagnózissal csakis a histologiai vizsgálat 

szolgál!  

   

A gliomák, glialis eredetű tumorok, nagyon változatosak, mind szövettanilag, mint pedig 

prognosztikailag. Ezek a hypercellularis tumorok fennállásuk során változtatják szöveti 

megjelenésüket, malignizálódnak, de egy manifeszt tumor különböző részein sem azonos a 

szövettani gradus.  

Astrocytoma:  

Klinikai tünetek:  

Gyakran hosszú ideig fennálló epilepsiás görcsök, fejfájás, később neurológiai deficit.  

A középső életkor betegsége, de jelentkezhet fiatalabb korban is.  

A nagymalignitásút (glioblastoma multiforme) fejfájás, eszméletvesztések, agynyomási 

tünetek, későbbi stadiumban tudatzavar jellemzik. Gyorsan növő tumor, így a betegség 

lefolyása rendszerint rövid. A középső és idősebb életkorban jelentkezik.  
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4 malignitási fokozata van  

- astrocytoma I: pylocytás astrocytoma (cystaképződés jellemzi),  

- astrocytoma II és III,  

- astrocytoma IV ez azonos a nagyon malignus glioblastomával,  

Localisatio:  

Elsősorban a nagyagyféltekék (multilocularis is lehet): frontalis és temporalis lebeny. A 

ponsban növekvő astrocytoma: pons glioma  

Radiológia:  

Az I. malignitás fokozatú astrocytomát cystaképződés jellemzi, gyengén körülhatárolt, 

oedema sincs körülötte, a kontrasztanyagot alig -vagy nem dúsítja. (az alacsony malignitású 

astrocytomák esetén az MR diagnosticus képessége jelentősen felülmúlja a CT-t).  

A magasabb malignitás fokozatúakban necrosisok, bevérzések láthatók. A kontraszthalmozás 

a glioblastoma stadiumig egyre nő.  

Nagyon jellemző az igen kiterjedt (gyakran kesztyűujjszerű) oedema, mely körülveszi. A 

térfoglaló hatás gyakran igen szembetűnő, a középvonali áttolás kifejezett.  

T1 súlyozott képen a térfoglalás lehet egy kissé signalszegényebb, míg T2 súlyozott képeken 

rendszerint nagyon intenzíven jeladó góc látható, ez centralis necrosisnak felel meg, amit 

szintén erős jeladó, de kevésbé intenzív zóna vesz körül.  

A kontraszthalmozás rendszerint köralakú, vagy girlandszerű.  

Differencialdiagnosztika:  

A pilocytás, hátsó skálai localisatiójút el kell különíteni a haemagioblastomától.  

A II és III grasusúnál a infarctust körülvevő, inhomogen halmozás okozhat fejtörést.  

A IV. gradusú (glioblastoma multiforme) girland/gyűrűszerű halmozásánál fogva 

abscessussal téveszthető össze, multiplicitása metastasisoktól való elkülönítést tesz 

szükségessé.  

   

Oligodendroglioma:  

Klinikai tünetek  

Eszméletvesztések, lassan fokozódó fejfájás. A tünetek lassan, akár évek során bontakoznak 

ki.  

A középső életkor betegsége.  

Localisatio:  

Általában a nagyagy féltekékben keletkezik, de felléphet bárhol az agyban.  

Radiológia:  

Infiltrative növekvő tumor. A kontrasztanyagot gyengén halmozza. CT-vel hypodens, 

perifocalis oedemával. Gyakori benne a meszesedés, melynek kimutatása CT-vel kézenfekvő, 

MR-rel a GE sequentiák alkalmasabbak rá.  

A nagymalignitású oligodendrogliomák a kontrasztanyagot erősen halmozzák és a 

megjelenésük a nagymalignitású astrocytomákéhoz ill. glioblastomákéhoz hasonló.  
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Differencialdiagnosztika:  

Anaplasticus oligodendrogliomától való elkülönítés (biopsia, PET)  

Astrocytomában rikább a meszesedés  

Ischaemia: territoriális  

AVM: MRI-vel jelhiány az áramlásnak megfelelően  

 

Ependymoma:  

Klinikai tünetek:  

A gyermek és ifjúkor betegsége. Az astrocytomákhoz hasonlóan 4 malignitásfokozata van.  

Jellemző, hogy a liquor útján metastatizál.  

Localisatio:  

Minthogy a kamrafalból indul ki, a kamrarendszer, különösen a IV. kamra és az oldalkamrák 

a preferált helyek. A daganat - rendszerint a kamrai nyílásokon át kilépve - 

periventricularisan is növekszik.  

Radiológia:  

A T1 képeken tipikusan relative signalszegény, T2 súlyozással signalgazdag a tumorszövet. 

Perifocalis oedema nincs. Intraventricularis növekedése miatt gyorsan vezet occlusiv 

hydrocephalushoz, a liquorelfolyás akadályoztatása következtében.  

Differencialdiagnosztika:  

A IV. kamrait medulloblasomától kell elkülöníteni.  

   

Medulloblastoma:  

Klinikum:  

A gyermekkor (5-15 év közt) leggyakoribb agytumora (az össz agytumorok 2-6%-a). A 

medulloblastomások közt kétszer annyi a fiú, mint a lány.  

Nemdifferenciált, nagyon malignus, gyorsan növő tumorok. Klinikailag a kisagyi functiók 

károsodásával jelentkezik.  

Localisatio:  

Rendszerint a IV. kamra tetejéről vagy a vermisből indulnak ki.  

Gyakran metastatisálnak a liquron át.  

Radiológia:  

CT-vel rendszerint hyperdens tumor  

MR-rel: A tumoros szövetnek mind a T1, mind a T2 relaxatiós ideje megnyúlik ( a 

protondenzitás is megnő).  

Az MR képen a tumor (a CT-vel ellentétben) artefactum mentesen ábrázolódik a hátsó 

skálában. A tumornak az agytörzshöz, a basalis cysternákhoz való viszonyát kitűnően 

mutatja, a IV. agykamra eltérései a sagittalis síkú képeken láthatók ki legjobban.  
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PNET:  

Primitiv neuroectodermalis tumor, elsősorban gyermekeknél lép fel, de előfordul 

felnőttkorban is.  

Radiológia:  

Cystákat és necrosisokat tartalmazó tumor, lehet benne meszesedés, gyakori a 

multicentricitás.  

A kontrasztanyagot erősen halmozza.  

 

Meningeoma  

Klinikum:  

Rendszerint hosszú lefolyású, szegényes tünettannal. Fejfájás, epilepsiás görcsök, a motoros 

működések kiesései, exophthalmus jelentkezhet. Minthogy lassú lefolyású, a tünetek 

rendszerint az élet derekán jelentkeznek.  

A leggyakoribb intracranialis tumor. Jóindulatú. Szövődményei rendszerint localisatiójából 

ill. nagyra növéséből adódnak.  

Localisatio:  

Minthogy az agyhártyákból ered, jellemző az elhelyezkedése: falx, tentorium, a konvexitás, 

ékcsont kisszárny, tuberculum sellae. Általában soliter, de előfordul a többes megjelenés is.  

Radiológia:  

Éles szélű és gyakran perifocalis oedema övezi (nem mindig.) CT-vel az agyállománnyal 

izodens lehet. Különösen az en plaque- laposan növő meningeomák hyperostoticus hatást 

fejtenek ki az alattuk fekvő csontra, de bele is nőhetnek. Az iv. jódos kontrasztanyagot 

általában jól halmozza. Rendszerint expanzív növekedést mutató (sinusba is beterjedhet) 

tömeghatása következtében ismerhető fel, mint kerek terime, mert T1 súlyozással sem 

különbözik jeladása jelentősen az agyállományétól.  

T2 súlyozással lehet kissé erősebb jeladó az agyi parenchymánál, homogen, keskeny tokja 

lehet.  

A Gadoliniumot jól halmozza Jellemző a duralis bajusz (azaz a dura elkeskenyedő festődése 

a tumor környezetében: "dural tail").  

A meningeomákban gyakori meszesedés - mely natív CT-vel jól látható – MR-rel inkább 

csak a gradiens echo képeken szembetűnő.  

Differenciáldiagnosztika:  

Az első skálai (olphactorius) meningeomákat az esthesioneuroblastomáktól kell 

megkülönböztetni, a pyramis környékieket az acusticus neurinomától, a suprasellarisat a 

hypophsis adenomától.  

Az idegburkok daganatai:  

Klinikum:  

Nagy jelentőségű ennek a daganatfajtának az ismerete a hátsó skálában, mert az idegburok 

Schwannsejtjeiből eredő acusticus neurinoma a gyakori tumorok közé tartozik (5-8 %) és a 

kisagy-hídszögleti tumorok 80%-át adják. Középkorúaknál lép fel.  

Halláskárosodás és vestibularis izgalmi jelek jellemzik.  
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Localisatio:  

A VIII. agyideg (n.vestibulocochlearis) vestibularis részének burkából ered. Nem infiltrativ, 

hanem térszükítő és komprimáló hatásánál fogva okoz tüneteket.  

A többi agyidegeken (n. trigeminus, n. vagus) csak ritkán fordul elő.  

MR kép:  

CT-vel csak a nagyra növők felismerése várható el, a kicsi intrameatalisoké nem (a 

koponyabasis csontartefactumai!).  

MR T1 képeken signálszegény, PD/T2 súlyozással erős jeladású.  

Jelentős kontraszthalmozás jellemző. Minthogy az MR a CT-vel ellentétben a meatus 

acusticus internust és környékét artefactummentesen tudja ábrázolni (a jelmentes zónaként 

mutatkozó os petrosum corticalis lemezei közt futó idegekkel), az ellenoldali ideggel 

összehasonlítva a legkisebb megvastagodás az idegen és/vagy kontraszthalmozás is azonnal 

detektálható extra- de intrameatalisan is.  

Differenciáldiagnosztika:  

Egyéb kisagy-hídszögleti tumorok.  

Haemangioblastoma:  

Klinikum:  

A 3.-6. életévtizedben lép fel, a felnőttkorúak leggyakoribb kisagyi tumora. Jóindulatú, az 

összes agytumorok 1-2%-a.  

Cystás elváltozás, falában egy nagyon kicsi solid rész - dombocska - van, ami burjánzó 

capillarisokból, vagy cavernosus erekből áll. A cystatartalom fehérjedús, sárgás színű. A von 

Hippel-Lindau -(VHL) syndroma részjelensége.  

Localisatio:  

Jellemzően a kisagy.  

Radiológia:  

CT-vel hypodens cysta sima contúrral. A tumor nidus (colliculus) nem mindig látható, ha 

igen, jól halmoz.  

T1 súlyozással a cystás rész az agyszövethez képest gyengébb jelet ad, míg a liqurhoz, mint 

referenciafolyadékhoz viszonyítva erősebb jeladású a fehérjetartalom miatt. Ugyanez 

tükröződik a PD/T2 képeken, ahol az erős jeladás tovább fokozódik.  

A tumor nidus T1 súlyozott képeken közepes jelintenzitású, PD/T2 súlyozással a solid rész 

erős jelű lesz (de ez nem éri el a cysta-folyadék jelintenzitását).  

A kontrasztanyag adás jól elkülöníti a tumor nidust - ami halmoz - a cystától, ami 

természetesen nem halmoz.  

Az MR háromsíkú ábrázolóképessége segít az esetleg igen kicsi, periferián elhelyezkedő 

nidus megtalálásában.  

Differenciáldiagnosztika:  

Pilocytás astrocytoma, ganglioglioma  
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Az arachnoidealis cysták  
Tulajdonképpen a subarachnoidealis tér "kiöblösödései".  

Radiológia:  

CT-vel liquordensitásúak, nem halmoznak. Alattuk a lamina interna scaloppingja 

(kiöblösödése) gyakran látható.  

MR-rel jól megkülönböztethetők a dermoid és epidermoid cystáktól: sima felszínűek, a 

liquorral megegyezően T1 súlyozással gyenge, T2-vel erős jeladóak.  

Lipomák:  

Jellemző localisatiójuk a basalis cysternák, a corpus callosum, az interhaemisphaerialis 

fissura.  

Radiológia:  

CT-vel erős hypodensitásuk (-100 HU) miatt összetéveszthetetlenek.  

MR képük is nagyon jellegzetes: T1 súlyozással is igen erős jeladású. Azonban egymagában 

ez nem pathognomicus, mert a subacut haematoma is ilyen lehet, ezért nem szabad megállni a 

T1 súlyozás után, hanem végre kell hajtani a protokollt. Mégis a klinikai tünetek (hiánya) és a 

nagyon jellegzetes localisatio segít a viszonylag gyors döntésben.  

Metastasisok:  

Klinikai tünetek:  

Bénulások, görcsök, fejfájás hívhatják föl rá a figyelmet  

A leggyakrabban agyi metastasist adó primer tumorok: Bronchus cc, emlő cc, vese cc. A 

bronchus cc-re különösen jellemző az ún. korai metastasis, amikor még a primer tumor nem 

is ismert. Csupán az idegrendszeri tünetek alapján diagnosztizált agyi metastaticus folyamat 

alapján indul el a primer tumor keresése. Gyakori, hogy felfedezésekor már multiplex. Lehet 

meningealis és csontmetastasis. Agyi metastasisok meglétekor az életkilátások rosszak.  

Localisatio:  

Bárhol az agyban.  

Radiológia:  

A kis metastasisoknak is igen nagy oedemájuk lehet. Gyakori a multiplicitás. Nagyon 

variabilis megjelenésűek: lehetnek homogenek, inhomogenek, halmozásuk lehet egyenletes, 

az egész terimére kiterjedő, de gyűrűszerű is.  

Az oedema CT-vel is „rávezető ” jel lehet. Gyakran hordozzák az eredeti tumor 

tulajdonságait, ez különösen az MR képnél szembetűnő.  

A vér-agy gát zavara miatt a kontraszthalmozás általában igen intenzív.  

T1 súlyozással a metastasisok lehetnek az agyszövettel azonos jeladásúak, vagy ahhoz képest 

kissé gyengébbek. A T2 képeken erős jeledásúak a metastaticus gócok. Jellemző a perifocalis 

oedema, de ez teljesen hiányozhat is.  

(A CT vel szemben, ahol ugyancsak erős kontraszthalmozás jellemzi a metastasisokat, az MR 

előnye, hogy az igen kicsi és a periférián - pl a convexitáson - lévő metastasisokat is jól 

mutatja.)  
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Differenciáldiagnosztika:  

Glioblastoma, abscessus a leggyakoribb differenciáldiagnosztikus probléma, de a tuberculosis 

és parasitákat is szükséges lehet kizárni.  

Az értorzképződmények  

Gyakran angiomák címszó alatt foglalják össze ezeket az érfejlődési anomáliákat, de nem 

valódi daganatok, mégha általában növekednek is:  

Capillaris teleangiectasiák, cavernosus angiomák, arterio-venosus malformatiók.  

Az éranomáliákat MR-rel jól lehet ábrázolni, kontrasztanyag adása nélkül is, mert az áramló 

vér jelhiányt okoz az érlumenben SE sequentiával, mind T1, mind pedig T2 súlyozással.  

A thrombotizált részeken éppúgy, mint a lassúlt áramlásnál signal növekedés figyelhető meg.  

A környező szövetekből kiinduló daganatok helyi terjedése  

Clivus chordoma:  

Localisatio:  

A chorda dorsalis maradványából ered. A clivuson való elhelyezkedésénél fogva okoz 

tüneteket, általában a hátsó koponyagödör - agytörzs felé terjedő.  

MR kép:  

A sárga csontvelőben T1 súlyozással erős jeladású clivuson nagyon jól mutatkozik a tumor, 

mert a tumorszövetnek T1 súlyozással gyengébb a jeladása a zsíros csontvelőnél.  

Glomus tumorok:  

Érgazdag, a csontot usuráló képződmények.  

A hátsó koponyagödör felől növekednek: glomus jugulare, glomus tympanicum.  

Radiológia:  

Az érgazdagságnak megfelelő: vegyes jelszerkezetű, jól körülírt képlet.  

Hypophysis  

Választandó módszer: MR  

A sella (fenék) vizsgálatára CT-t alkalmazunk, lehetőleg direkt coronalis síkban. Igaz, hogy 

az MDCT finom felbontása ma már lehetővé teszi a coronalis, sagittalis reconstructiókon a 

sellafenék hiteles ábrázolását, de az axialis sík nagyon megterheli a szemet ( lencsét) röntgen 

sugárral.  

A normális hypophysis MR képe:  

Natív T1 súlyozott képeken az adenohypophysis közepes jeladású (az agyállományéhoz 

hasonló).  

A hypophysis hátsó lebeny (a továbbiakban HHL) jeladása viszont erős. Azaz, azon ritka 

kivételek közé tartozik, amelyeknek erős T1 jelük van. Ez az erős jeladás a normalis működés 

morphologiai bizonyítéka. Bármely eredetű centralis diabetes insipidusnál hiányzik, mert 

ilyenkor nincs benne hormon(peptid)tárolás, ami az erős jeladás oka.  

A hypophysis hátsó lebenyének erős jele és a dorsum sellaeben időnként jelenlévő zsírvelő 

erős jele a chemical shift jelenség miatt egybetolódhat. (Ezt szétválasztani a frequentia 

kódolás irányának megváltozatásával lehet.)  
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T2 súlyozással az adenohypopyhsis közepes jeladású és a hátsó lebeny sem tűnik ki már erős 

jeladásával.  

A hátsó lebenyt sagittalis síkú T1 súlyozott képeken vizsgáljuk, kontrasztanyag adás nélkül.  

Ectopiás HHL: A perinatalisan elszakadt hypophysis nyél proximalis csonkjánál helyezkedik 

el a kis "bright spot", ami arra utal, hogy átvette a tároló functiót. Lehet a HHL fossula 

sellaeben v. lateralisan is.  

A hypophysis mellsőlebenyben mirigytermészetének megfelelően adenomák képződhetnek, 

melyek hormontermelésük szerint lehetnek  

hormonalisan aktívak  

hormonalisan inaktívak.  

Nagyságuk szerinti osztályozás:  

microadenomák (< 1 cm),  

macroadenomák (> 1 cm).  

A sellakörnyék vizsgálatának indikációs köre lehet:  

 Endocrin: a klinikai kép vagy biochemiai (labor) leletek alapján.  

 Ophthalmologiai: nagy sellakörnyéki elváltozások a chiasma opticum nyomásával 

quadrans anopsiát okoznak.  

 Radiologiai: röntgen felvételen a sella - sellakörnyék csontos anomáliája látható.  

A hypophysis MR vizsgálatának leggyakoribb indikációja az, hogy a klinikai tünetek 

valamelyik hypophysis hormon (az esetek túlnyomó többségében prolactin) túltemelésre 

utalnak.  

Amenorrhoea - galaktorrhoea syndroma hátterében gyakran áll prolactin túltermelés. Az 

adenomán kívül a fokozott serum prolactin szintnek oka lehet: oestrogen hatás, a dopaminerg 

szabályozás zavara valamint az idegi reflexműködés zavara.  

- gyógyszerek: oralis contraceptivumok, histamin antagonisták, nyugatók, methyldopa.  

- chronicus betegségek: diabetes, hypothyreosis, stress, chronicus veseelégtelenség  

- térfoglaló folyamatok a sellában, mint pl. craniopharyngeoma, arrachnoidealis cysta, 

Cushing-kór és Nelson- syndroma.  

- empty sella és minden olyan állapot, ami a PIF transportot akadályozza.  

A prolactin termelő adenoma rendszerint a mellső lebeny oldalsó részén helyzekedik el. Jól 

körülhatárolt, kerek képlet. Nőknél rendszerint microadenoma, csak ritkán éri el 

felfedezésekor a macroadenoma méretet.  

Radiológia: MR az adenomák jelmenete a szürkeállományéhoz hasonlóan alakul, T1-ben a 

mirigyállományénál gyakran kissé gyengébb jeladású. A bennük lévő - gyakran gyógyszeres 

kezelés (bromocriptin) miatt létrejött necrobioticus folyamatok, vérzések átmeneti 

jelváltozásokat is okozhatnak a folyamatos monitorizálás során.  

Acromegalia (GH termelő adenoma): A kéz, láb és orrmegnagyobbodásokon kívül jellemző a 

prognathia. A beteg számára életminőség romlást a csontos elváltozások (spondylosis) és a 

szervmegnagyobbodások, diabetes jelentenek melyek közül egyesek hosszú távon az életet is 

veszélyeztetik.  
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Gyógyszeres kezeléssel is lehet befolyásolni a növekedési hormon (GH) termelést 

(bromocriptin, somatostatin).  

A GH termelő adenomák növekedési tendenciája gyakran lefelé és oldalfelé irányul, nagy 

százalékban invazívek, így nem rika a sinus sphenoidalisba való betörés és a sinus cavernosus 

invasiója sem.  

MR kép: jeladásuk a normalis mirigyállományéval megegyezik, vagy kissé gyengébb annál. 

Lehet kevert jeladású is. Az MR vizsgálat jelentősége invasivitásuk kimutatásában - 

kizárásában van. A GH termelő adenomák invaziv növekedési tendenciája miatt nagyon 

fontos ennek tisztázása a műtét előtt, mert a beteg sorsát döntően befolyásolja, postoperativ 

besugárzási tervet eszerint készítenek.  

MR-rel az erek állapotát ábrázolva, az angiographia kiváltható. Azért fontos ez a GH termelő 

adenomáknál, mert invazivitásuk miatt az a. carotis internákat gyakran körülnövik, valamint a 

növekedési hormon hatása alatt álló erek megnyúlnak, tortuosussá válnak, a sellába és sella 

fölé kanyarodnak. Ennek ismerete a sebész számára elengedhetetlen a fatalis szövőmények 

megelőzésére.  

Az ACTH termelő hypophysis adenomák: Cushing-kóros beteg. A jellegzetes klinikum 

ellenére a Cushing-kór centralis voltának bizonyítása nem egyszerű, mert az ACTH termelő 

microadenomák nagyságrendileg az MR ábrázolóképességének határán vannak (2-3 mm), 

másrészt határuk gyakran nem éles, hanem a mirigyállományéval összefolyó, sőt diffus.  

Másodlagosan keletkezett ACTH termelő adenomák az ún. Nelson -adenomák, amik - 

mostanában szerencsére egyre ritkábban - olyan mellékvese irtott egyéneknél lépnek fel, 

akiknek azonban már előzőleg valószínűleg ki nem mutatott hypophysis adenomájuk volt. 

Ezek a tumorok nagyra nőnek, invasivak és jellegzetes bőrpigmentációt okoznak.  

MR kép: rendszerint középütt elhelyezkedő microadenomák. A nyélbeszájadzás alatt, 

esetenként csupán a capillaris pamacs alulról benyomott volta hívja fel a figyelmet a jelen 

lévő, igen kicsi és a mirigyállománytól alig eltérő jeladású microadenomára.  

A Nelson-adenomák jeladása hasonlóan a környezetbe olvadó, de invazív voltuk 

egyértelműen tisztázható a sinus cavernosusban és az a. carotis internák körül.  

Fontos tudnunk, hogy fokozott ACTH termelés során parasellarisan - parahypophysealisan 

gyakran kis zsírdepok jelennek meg.  

Előfordulnak még TSH termelő adenomák melyek, ha nem éles a szélük, nem is választhatók 

el a hypothyreosis következtében létrejövő mirigyhyperplaziától.  

A hormonalisan inactiv, vagy csupán hormonfragmentumokat termelő adenomák, minthogy 

klinikai tüneteket nem okoznak, csak későn, térfoglaló hatásuknál fogva okozott tünetek 

miatt kerül a beteg vizsgálatra, s ekkor már igen nagyra nőhetnek. Bitemporalis hemianopsia, 

egyre fokozódó látásromlás, liquorkeringés-zavar okozta fejfájás. Amikor a fejfájós beteg 

fejfájása egyszer csak megszűnik, akkor törte át a diaphragma sellaet az addig azt feszítő 

tumor.  

A nagyranövő adenomák lehetnek "hóember" alakúak is, ahol a "nyak" körül még feszül a 

diaphragma gallérja.  

Az óriás adenomákban gyakran látunk degeneratív jeleket, vérzést, sőt apoplexiát, melyek 

jelmenete a haemoglobin bomlástermékek korától függően igen tarka képet kölcsönözhet a 

tumornak, különösen T2 súlyozásnál.  
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A hypophysis adenomák MR jelmenete:  

A microadenomák T1 súlyozott képeken a fehérállománynál jelentősen, a szürkeállománynál 

enyhén gyengébb jeladásúk.  

T2 idejük nagyon variábilis, lehetnek fényesek, izointensivek és hipointensivek is.  

A macroadenomákban a necrobioticus jelenségek, bevérzések és cystosus átalakulások miatt 

a jeladás kevert lehet, különösen T2 súlyozással. De vannak homogen jeladású 

macroadenomák is.  

Kontrasztanyag hatása hypophysis adenomákban  

Gadolinum adására (T1 súlyozás) a hypophysis mellső és hátsó lebenye közti jeladásbeli 

különbség megszűnik, az elülső lebeny halmozása következtében.  

A hypophysis mellső lebenyben a kontrasztanyag azonnal dúsul, mert itt nincsen vér-agy gát. 

Az adenomákban a kontraszthalmozás lassú és fél óra is eltelik, mire eléri a maximumot. A 

korai kontrasztos felvételeken tehát a mirigy erős, az adenoma hozzá képest gyenge jeladású. 

(Késleltetett vizsgálatnál a mirigyben már nincs kontrasztanyag, viszont az adenoma halmoz: 

flip-flop fenomén).  

A kontraszthalmozást célszerűen dinamikusan vizsgáljuk coronalis szeleteken. A 

nyélbeszájadzás alatt lévő capillaris pamacs deformált volta, a hypophysis oldallebeny 

elmaradó halmozása indirekt jelként értékelhető piciny adenomáknál.  

Egyéb tumorok a hypophysisben és környékén  

Meningeoma:  

rendszerint a diaphragma sellaen ül, adenomával összetéveszthető. (Általában hormonalis 

eltérést is okoznak a nyélkompresszio miatt.)  

Differenciáldiagnosztika:  

erős kontraszthalmozású eltérően az adenomáktól.  

Craniopharyngeoma:  

a Rathke-tasak epithelialis sejtjeinek maradványából ered. Benignus, lassan növő tumorok. 

Két vagy három szöveti komponensük van: szolid és cysticus, esetleg meszesedés van 

bennük.  

Említésre méltó a kétcsúcsú életkori megjelenés: kisgyermekkor és a VI. dekád (agynyomás, 

diabetes insipidus).  

Gyakrabban suprasellaris kiindulású, de lehet intrasellaris is.  

Radiológia:  

CT-vel jól elkülönülhet a 3 komponens (a meszesedés már a hagyományos rtg képeken 

feltűnhet, egyértelműen CT-val ábrázolható)  

MR képe:  

A mész T2 súlyozással és a GE képeken válik szembetűnővé. Cysticus komponense 

cholesterint keratint és proteint tartalmaz, lehet benne vérzés. Solid része a T1 súlyozott 

képeken enyhén hypointensiv, T2 súlyozással erős jeladású.  

A cysticus komponens jeladása T1 súlyozással relative gyenge, de a liquornál erősebb. 

Gyakori a T1 súlyozással igen erősen jeladású cysta, ha nagy a protein tartalma. Figyelem: 

leánycysták lehetnek a környezetében!  
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Rathke- tasak cysta: bár a boncolásnál gyakori lelet ritkán okoznak tüneteket, csakis ha 

nagyra nőnek és térfoglaló hatásuknak hypopituitarismus quadransanopsia, 

hyperprolactinaemia a következménye .  

 

MR képe:  

Jól körülhatárolt sima konturú képlet, mely mucoid tartalmánál és a sejttörmeléknél fogva T1 

súlyozással is erős jeladású. A nagyobb cysták serosusak és jeladásuk a liquoréhoz hasonló. 

Localisatiójuk igen változatos, lehet intra-, supra-, parasellaris.  

A mucoid cysták jeladása nagyon hasonlít a craniopharyngeomákéra.  

Differenciáldiagnosztikai segítséget jelent, hogy a Rathke-tasak cystáknak nincs 

kontraszthalmozó szolid komponense, mint a craniopharyngeomáknak.  

Az arachnoidealis cysta: gyakori a juxtasellaris és a parasellaris localisatiójú kiszélesedése a 

subarrachnoidealis térnek, melyet valószínűleg adhéziók okoznak. Tartalma liquor, jelmenete 

így teljesen azonos azzal. Az élet folyamán lassan növekednek és nyomási tüneteket 

okozhatnak localisatiójuktól függően.  

Differenciáldiagnosztikai problémát az intrasellaris localisatio jelent, ti. az empty sellától 

való elkülönítése nehéz lehet.  

Histiocytosis:  

Az esetek egy negyedében multifokális localisatio (histiocyta granulatio) és a Hand-Schüller 

–Christian-syndroma klasszikus triásza jellemzi:  

diabetes insipidus,  

exophthalmus,  

lyticus csontlesiók.  

Az unifocalis formája benignus csontcysta.  

A hypothalamo-hypophysealis tengely mentén proliferaló hystiocyták granulomákat alkotnak 

a hypothalamusban, a nyélen és a mirigyben.  

Gyakori, hogy a növekedésbeli elmaradás, a késlekedő pubertás, látászavarok, 

hypothyreoidismus, elégtelen mellékvese functio hívják fel a bajra a figyelmet.  

MR képe:  

A symmetricusan megvastagodott hypophysis nyél homogénen erős enhancementet mutat. A 

hypophysis hátsó lebeny normalis functióját jelző intrasellaris erős jeladás T1 súlyozással 

viszont rendszerint hiányzik.  

A hypothamulst is infiltrálhatja, ez T2-vel erős jeladású.  

Tuber cinereum hamartoma:  

Ez a hypothalamicus tumor a tuber cinereummal, vagy a corpora mamillariákkal van 

összeköttetésben egy kis szárral. Idegrendszeri eredetű szövete teljesen hasonló a 

hypothalamuséhoz, valójában nem is igazi tumor.  

Nem is növekednek.  

Gyakran asymptomaticusak és csak boncolásnál találnak rá, de okozhatnak pubertás 

praecoxot, vagy hyerphagiát, esetleg epilepsiát.  

MR kép:  

Sessilis, vagy pedunculált variábilis nagyságú kerek képlet. Jelmenete a szürkeállományéhoz 

hasonló, de T2-vel lehet kissé erősebb jeladású annál.  

A kontrasztanyagot nem dúsítják.  
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Germinoma: a germinalis sejt-eredetű középvonali tumor, szövettanilag a 

legdifferenciálatlanabb forma.  

Gyakori a sellaris, suprasellaris elhelyezkedés. Lehet metastaticus is, a pinealis regio 

germinomájából (fiú predominancia).  

Gyermek vagy pubertás korban jelentkezik. leggyakoribb tünete a diabetes insipidus. 

Későbbiekben hypopituitarismust, liquorkeringészavart, vakságot okoz.  

MR kép:  

felfedezésükkor már gyakran nagyok. Az agyállományhoz hasonló jelmenetűek, T2-ben lehet 

kissé erősebb a jeladásuk annál. A HHL erős jeladás a T1 súlyozott képeken gyakran 

hiányzik (diabetes insipidus).  

A kontrasztanyagot jól halmozzák.  

Gyakori a liquoron át való dissemináció.  

Az érett szöveteket tartalmazó teratomák jeladása a szöveteknek megfelelően kevert.  

Differenciá diagnosztika:  

Ellentétben a craniopharyngeomákkal homogenek, nincs cysticus komponensük.  

Chiasma / hypothalamus glioma:  

A kisgyermekkor betegsége (75%). Leggyakrabban a Familiaris Neurofibromatosis I. tipussal 

kapcsolatos.  

Low grade tumorok, de lassan teljes hosszában infiltrálják a nervus - chiasma - tractus 

opticust.  

A hypothalamicus kiindulású gliomák agressivebbek, hamarabb jelentkeznek tüneteik miatt: 

hő és táplálkozási regulációs zavarok, diabetes insipidus, diencephalicus syndroma.  

MR kép:  

Localisatio: hypothalamicus vagy chiasmalis. A chiasmát, vagy a látóideget és a látópályát 

megvastagítják.  

T1-ben isointensiv, de T2-ben erős jeladása miatt teljes hosszában jól követhető, egészen a 

radiatio opticaig.  

A hypothalamicusak helyi invasiót okoznak a thalamuson, agytörzsön és a III. kamrát is 

obstruálhatják.  

Mindkét tipusú glioma kontraszthalmozása csekély.  

A hypophysis gyakori megtelepedési helye a metastasisoknak, különösen a hypophysis nyél. 

Emlő, tüdő carcinoma, lymphoma depositum is lehet.  

Vezető klinikai tünet a diabetes insipidus, panhypopituitarismus.  

A kontrasztanyagot a metastasisok jobban halmozzák, mint az adenomák.  

   

Empty sella  

A diaphragma sellae a nyél insertiója körül a liquor pulsatiós hatása közvetlenül modellálja a 

mirigy felső felszínét, végül a sella fenekére lapítva azt. A suprasellaris cisterna liquor 

tartalma benyomul a sellába.  

Tünetmentes lehet, de tipicus a menopausa környéki fejfájós, kövér nő, néha magas 

vérnyomással és enyhe hyperprolactinaemiával.  

A "ballon sella" az empty sella extrem megnyilvánulása, ami tartós koponyaűri nyomás 

következtében (rendszerint aquaeductus cerebri Silvii elzáródás) jön létre.  
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Secunder empty sella leggyakrabban postoperativ következmény, de lehetséges, hogy 

(micro)adenoma hosszas bromocriptin kezelése, vagy adenoma apoplexia következtében jön 

létre.  

Az adenoma transsphenoidalis műtétekor a daganat helyét tömőanyaggal töltik ki, de ez az 

évek során zsugorodhat. Ilyenkor fennáll a megnyúlt és megtámasztatlan chiasma opticum 

herniációjának veszélye, ami ugyanolyan látásromlást okozhat, mint egy macroadenoma.  

A radiologus feladata a tumorok kezelés (műtét, irradiáció) utáni követése is. A korai 

postoperativ halmozás a periferián akár kb 100 napig (esetleg tovább is) eltarthat, nem szabad 

residuumnak gondolni (ez a reparativ folyamat, a granulatiós szövet vascularitásának 

következménye).  

Az intraaxialis tumorok követése azonnal a műtét után megindul.  

Az extraaxialis tumoroknál hosszabb a várakozási idő (fél év), a meninx sokáig halmozhat. 

Különösen hypophysis tumorok transsphenoidealis eltávolítása után kel óvatosnak lennünk az 

első kontrollal. Ez vagy azonnal végzendő, hogy a nasalis septum letapadása előtt vissza 

lehessen térni az MR halmozással kimutatott residuum eltávolítására, vagy (ha az előbbire 

nincs gyanú/lehetőség) 100 nap (3 hónap) múlva kell elvégezni az első kontroll felvételt. Ti. 

korábban vizsgálva nagyon ijesztő lehet a sella fölé tornyosuló, tumormardványnak vélhető 

necroticus szövet, friss tömőanyag, haematoma.  

 
20. ábra Jobb parietalis oligodendrogliama képe rifocalis oedemaval. MRI (T2W).  

 
21. ábra Glioblastoma multiforme a jobb frontalis lebenyben, MRI (T1W+contrast).  

 
22. ábraLymphoma a bal oldalkamrában MRI,FLAIR  



10. Neuroradiológia 

225 

 

 
23. ábra Soliter metastasis a job frontalis lebenyben, MRI (T1W +contrast)  

 
24. ábra Soliter kisagyi metastasis, MRI (T1W +contrast)  

   

 
25. ábra Hypophysis adenoma, MRI T1W, postcontrast  

 
26. ábra Bal hátso scalia nagyméretű meningeoma, CT+ka.  

 
27 a)Epidermoid DWI és  



Orvosi képi diagnosztika posztgraduális 

226 

 

 
27 b) ADC képek MRI  

 
28. ábra Operált sella, CT+ka.  

   

10. 1. 3. 3. A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedései 

   

Gyulladások oka:  

Bacterialis,  

Viralis,  

Prion,  

Parasitás,  

Gombás,  

Ismeretlen okú (autoimmun?).  

Bacterialis: pl:  

Meningealis,  

Parenchymális körülírt (abscessus, septicus disseminált),  

Tuberculosis.  

   

Viralis: pl.:  

Herpex simplex,  

Enterovirusok,  

Poliomyelitis,  

Varicella- zoster,  

Epstein-Barr,  

HIV encephalitis.  

   

A vér-agy gátat normális esetben a bacteriumok nem tudják átlépni, de a spirocheták 

(Borelliosis) és a treponemák (syphilis) képesek áthatolni rajta. Az antitestek és az 

antibioticumok sem tudnak áthatolni. Az agyi parenchyma a neurotoxinoktól is védett (pl. 
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Botulinum), ezek csak a periferiás idegeket képesek megtámadni. (Ezt filogenetikai okokkal 

magyarázzák: az agy maga védett legyen a romlott hús evésekor. )  

De a vírusok áthatolnak!  

Ebből érthetjük meg, hogy melyek az elsődlegesen parenchymalis betegségek és melyek azok 

melyek az agyon kívül rekednek (legalább is kezdetben).  

A vér-agygát sérüléssel kapcsolatos betegségek  

Meningitis, encephalitis  

A meningitis az agyat és a gerincvelőt körülvevő hártyák gyulladása, melyet különféle 

kórokozók okozhatnak pl. Streptococcus pneumoniae és Haemophilus influenzae. A gyulladt 

lágyagyhártya által áteresztővé válhat a vér-agy gát, s ezáltal különböző anyagok átjuthatnak 

rajta: toxinok és antibioticumok. A kezelésre használt antibioticumok még fokozhatják is a 

központi idegrendszer gyulladásos válaszát. (Ezért preferálják a 3. és 4. generációjú 

cephalosporinokat a kezelésben.)  

A képalkotó eljárásoknak alárendelt szerepük van a klinikai symptomák (fejfájás, láz, 

meningealis izgalmi jelek, neurológiai gócjelek, tudatvesztés) és a labor-bizonyítékok 

(liquorlelet- bacterialis meningitis esetén genny) jelentőségéhez képest.  

A tuberculosus meningitist a haematogen úton odakerülő mycobacterium okozza, mely 

elsősorban basalisan deponált: meningitis basilaris tuberculosa. Encephalitissel szövődhet, 

disseminált agyi gócok keletkeznek: meningoencephalitis tuberculosa.  

A viralis encephalitisek közül kiemelném a herpesencephalitist, amit a HSV 1(herpes simplex 

virus 1) formája okoz. A ganglion trigeminaleben lappangó vírusok aktivációja okozza. Ha 

kezeletlenül marad, gyors és súlyos lefolyású lehet. Elsősorban a limbicus rendszer képleteit 

támadja (lobus temporalis, gyrus cynguli, gyrus rectus).  

MR képe: T2-vel erős jeladó területek táthatók, kis bevérzések lehetnek benne (annak 

megfelelően változó jeladással), később kontraszthalmozás jelentkezik. Hegesedéssel 

gyógyul.  

Az agyi abscesss keletkezhet direkt ráterjedéssel nyílt koponyatrauma, otitis media, valamint 

haematogen úton, endocarditis, pneumonia következtében. Lehet soliter vagy többes 

(multifocalis).  

CT és MRI képén vaskos, halmozó tok veszi körül a folyékony (gennyes) bennéket. Oedema 

veszi körül, mely fokozza térfoglaló hatását.  

Differenciál diagnózis: a glioblastoma multiforme megtévesztésig hasonlíthat rá. Segítség: 

DWI (jelnövekedés az abscessus belsejében: diffusio gátlás), MRS (necrosis:, lipidszint 

növekedés az abscessusban).  

A toxoplasmosist a Toxoplasma gondii okozza, rendszerint oppurtunista infectióként 

jelentkezik immungyenge egyéneken (pl.AIDS), lehet veleszületett is.  

CT és MRI képe: disseminált, kerek, a kontrasztanyagot gyűrűszerűen halmozó, oedemával 

körülvett laesiók. CT-vel jól látható a jellegzetes meszesedés.  

Fehérállományi megbetegedések  

A leukodystrophiáknak eredetük szerint két fajtája van:  

Veleszületett leukodystrophiák:  

Lysosomalis megbetegedések: metachromasiás, Krabbe-féle  

Paroxisomalis :adrenoleukodystrophia, cerebrohepatorenalis-syndroma Zellweger- féle:  

Mitochrondrialis dysfunctio (dominánsan szürkeállományi): Leigh-kór, MELAS 

(mitochondrialis myopathia, encephalopathia, lactacidosis, strokeszerű episodok vagy 
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epizódok), MERRF (myoclonusos epilepsia tépett vörös rostokkal)ezt meg kell nézni 

magyarul!!! Alpers -betegség, Kearns-Sayre- syndroma.  

Aminosav és szerves sav anyagcsere betegségek (Canavan-betegség, juharszirup vizelet 

betegség).  

Ismeretlen anyagcsere defectus okozta fehérállományi betegségek: Pelizaeus-Merzbache- 

betegség, Alexander- betegség, congenitalis muscularis dystrophia.  

Szerzett leukodystrophiák:  

Gyulladásos: sclerosis multiplex és variatiói, acut disseminált encephalomyelitis, acut, 

haemorrhagiás encephalomyelitis.  

Fertőzéses: PML (progressiv multifocalis encephalopathia),Lyme-kór, AIDS 

encephalopathia, subacut sclerotisaló panencephalitis, Creutzfeldt-Jakob-betegség, egyéb 

infectiók.  

Metabolicus: centralis pontin myelinolysis, Marchiaflava-Bignami-syndroma, malnutritiv, 

B12-vitamin hiány.  

Vascularis: a fehérállományt érintőidősödéssel járó eltérések, hypertensiv encephalopathia, 

hypoxiás-ischaemiás oedema.  

Fizikai / kémiai ártalom következménye: besugárzás, chemotherapia, hydrocephalus, diffus 

axonalis sérülés.  

Sclerosis multiplex (sm), encephalomyelitis disseminata  

A fehérállomány (agyi, gerinc) sokgócú, gyulladásos, demyelinizáló megbetegedése.  

Megjelenésének ideje az ifjúkor.  

Autoimmun és neurodegenerativ betegségnek tartják. Az immunrendszer megtámadja a 

myelint. Normalis esetben a vér-agy-gát átjárhatatlan. MRI-vel megfigyelték, hogy azon 

egyéneknél, akiknek éppen aktív a sclerosis multiplexük, a vér-agy-gát az agy vagy a gerinc 

bizonyos területein átjárható a T-lymphocyták számára, melyek megtámadják a myelin 

hüvelyeket. Feltételezik, hogy a probléma az erek endothel sejteinek zavarából ered, ott is a 

P-glycoprotein termelés zavarával hozható összefüggésbe. Ezért, most itt (is) keresik a 

therapiás megoldást: minthogy az oxidativ stress nagy valószínűséggel rombolja a vér-agy-

gátat, az antioxidáns therápiával szándékoznak stabilizálni.  

A nagyon divers klinikai tünettan a gócok elhelyezkedésének változatos voltával hozható 

összefüggésbe. Többféle lefolyású lehet: fudrojáns, progresszív vagy subokban jelentkező 

lehet.  

A CT nem vizsgálati módszer a sclerosis multiplex gyanúja esetén.  

MRI a választandó módszer. A multiplex fehérállományi gócok FLAIR és PD sequentiákkal, 

valamint T2 súlyozással erős jelűek. Aktivitás esetén kontraszthalmozás jelentkezik. Az 

éleshatárú, ovalis, néha conflualó gócok, random módon helyekednek el, főként 

periventricularisan (a kamrára merőlegesen), a corpus callosum, valamint a capsula interna, 

externa, a kisagykocsány területén és a gerincvelőben. A folyamat végstadiumában az agyi 

parenchyma megfogyása, a liquorterek kiszélesedése konstatálható.  

Neuromyelitis optica  

Neuromyelitis optica, más néven Devic-féle betegség, nagyon hasonlít a sclerosis multiplexre 

, így gyakran összekeverik vele. A klinikai-laboratóriumi különbség az, hogy a neuromyelitis 

optica esetén a tisztázott az autoimmun háttér: aquaporin 4 ellenes antitestek mutathatók ki a 

serumban.  

Progressziv multifocalis leukoencephalopathia (PML)  
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Demyelinisaló betegség, ami egy latens papovavirus infectio reactivatiója által keletkezik 

(oppurtunista infectio), ami képes átlépni a vér-agy gáton. Immun defectusos / elnyomott 

cellularis védekezésű betegeknél jelentkezik (AIDS, transplantáltak, autoimmun betegek, 

Whipple-kór, tbc, sprue).  

A vírus az olygodendrocytákat roncsolja, demyelinisatiót okoz.  

Klinikumában focalis neurologiai deficit, látászavarok, gyengeség, dysarthria, 

eszméletvesztések. Néhány hónap alatt halálos.  

Olyan kitejedtek a fehérállományi laesiók, hogy még CT-vel is szembetűnhetnek.  

MRI: T2 súlyozással erős jeladó, kétoldali elvelőtlenedéses fehérállományi területek láthatók.  

A Wilson-kór (hepatolenticularis degeneratio)  

Autosomalis recessiv tárolási kórkép. A rézkiválasztás elégtelensége miatt az lerakódik a 

májban, szemlencsében. Az agyban való lerakódás parkinson-szerű tüneteket okoz (tremor, 

rigor, dysarthria) klinikailag, pathologiailag gliosishoz és necrosishoz vezet.  

CT-vel az agytörzsi ganglionokban és a thalamusban valamint a mesencephalonban 

hypodensitás látható  

MRI : T2 súlyozással a ganglion közepe hypointensiv, széle hyperintensiv lesz. Késői 

stadiumban az agyi parenchyma atrophisál.  

HIV encephalopathia:  

Az az elképzelés, hogy a HIV virus már a fertőzéstől számított 2 hétben passzálja a vér-egy-

gátat. (Felnőtt HIV fertőzöttek egyharmada-fele kap encephalitist). A makrophagokká alakult 

monocytákban elszaporodva jutnak bele a virusok az agyszövetbe. A virusparticulumok 

aktiválják a microgliát, gyulladásos cascade indul be, ez teszi tönkre a vér-agy-gátat és hozza 

létre a HIV encephalitist.  

MRI a vizsgálómódszere – a periventricularis v. diffus fehérállományi laesiók kimutatásának 

és ez már az asymptomaticus fázisban is látható (klinikai jelek, immunsupprimáltság alapján 

keresve).  

CT rendszerint akkor készül, ha fejfájás a vezető tünet. Kiterjedt fehérállományi hypodensitás 

ábrázolható CT-vel is.  

AIDS-es betegeknél gyakori a központi idegrendszeri oppurtunista infectio is: toxoplasmosis, 

cytomegalovirus, cryptococcosis, tuberculosis.  

Meningitis:  

Klinikum: a bacterialis fertőzés lehet haematogen, per continuitatem ráterjedő és traumás 

eredetű  

Van asepticus formája is (lymphocytás, viralis).  

Tuberculosisban chronicussá válhat (meningitis basilaris tuberculosa)  

Újszülöttek meningitisét rendszerint az Escherichia coli, vagy streptococcus okozza, míg 

kisgyemekkorban pneumococcus, meningococcus, Haemophilus influensae. Felnőtteknél 

pneumococcus (a 60 év feletti lakosságot rendszeresen oltják ellene), meningococcus.  

A meningitis messzemenően klinikai diagnózis kell, hogy legyen: liquor nyomás, sejtlelet, 

meningealis jelek.  

Képalkotókkal leginkább csupán a szövődmények kimutatására szorítkozunk.  

Localisatio: a behatolásnak megfelelően, vagy a basalis cisternákban, felterjedve a 

subarachoidealis térben, sulcusokban is.  
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Radiologia: Lehet, hogy nem látunk semmit, a kamrák már korán kissé tágabbak lehetnek. 

Kontrasztadásra a lágyagyhártyák / dura mentén dúsulás, nemcsak a basalisan (tbc), hanem a 

sulcusokban (bacterialis - frontoparietalis) is, mind CT-vel, mind MR-rel.  

MR: T1 súlyozással az exsudatum rendszerint isointensiv, erős jeladó a T2 súlyozással.  

Az obstructiv hydrocephaluson kívül ventriculitis, chorioid plexus gyulladás 

nyomonkövetendő. További komplikácio lehetnek a cerebrovascularis kórképek, oedemát, 

sőt infarctust, sinusthrombosist okozva. DWI gátlást jelezhet. Fontos: (subduralis) empyema 

lehet a szövődménye, ami halálos kimenetelű lehet.  

Differenciáldiagnosztika: Képalkotóilag nehéz, mert többféle betegség okozhat meningealis 

enhancementet, pl. alacsony liquornyomás, nemcsak műtét, hanem lumbalpunctio utáni 

állapot!, a meningosis carcinomatosa (ez az előbbektől eltérően rendszerint vaskos). A feladat 

a klinikumé.  

Abscessus:  

Klinikum: Ráterjedéssel keletkezhet (otitis, mastoiditis, sinusitis), a localisatio ennek 

megfelelő. Traumás (ritka), postoperativ. A haematogen terjedéssel keletkező abscessus 

(endocarditis, pneumonia) rendszerint multiplex.  

Elhatalmasodása esetén fiók abscessusok keletkezhetnek, meningitis, ependymitis, kamrába 

töréskor ventriculitis jöhet létre.  

Localisatio: a keletkezéstől függő (l. fenn)  

Radiologia:  

CT:  

A korai stadiumban (cerebritis) lehet normális a lelet, vagy csak nagyon gyenge jelek 

láthatók: subcorticalisan enyhe, gyengén körülhatárolt hypodens laesio, ami enyhén, foltosan 

dúsíthat.  

A második stadiumban (korai abscessus) az abscessus közepe határozottan hypodenssé válik, 

periferialis oedema övezheti és térfoglaló hatást mutathat, a kettő között kontrasztanyag 

adására a reaktiv granulaciós szövetnek megfelelően gyűrűszerű, rendszerint egyenetlen 

enhancement keletkezik. Előfordul, hogy gáz keletkezik benne (localisatio a fekvő állapotnak 

megfelelhet).  

Továbbiakban („érett” abscessus) a központi hypodensitás mélyül, a capsula jól 

körülhatárolódik és a kontrasztdúsítás erősödik, élessé válik. Ekkor mellette fiók abscessusok 

képződhetnek. Körötte enyhe vasogen oedema lehet.  

Késői stadiumban – a gyógyulási folyamat során – a központi necroticus laesio, egyre 

zsugorodik, míg a tok (graulatiós szövet) vastagodik. A térfoglaló hatás és az oedema 

mérséklődik.  

MR:  

Korai stadiumban T1 súlyozással gyengén körülhatárolt, vegyesen hypo- és hyperintesiv a 

corticomedullaris határon. T2-vel erős jeladású, gyengén körülhatárolt terület. 

Kontrasztanyag adására gyenge, foltos enhancement keletkezhet.  

A második stadiumban T1 súlyozással a terime bennéke hypointensiv, körötte enyhén 

hyperintensiv a gyűrű. T2-vel fordítva: a bennék hyperintensiv, a gyűrű hypo-, és a körötte 

lévő oedema is (természetszerűleg) erős jeladó.  

A capsula halmoz.  

Későbbeikben, mikor az abscessus zsugorodik, továbbra is hyperintensiv a közepe T2 
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súlyozással és FLAIR sequentiával is. A capsula vastagszik és gyűrűszerűen, később foltosan, 

töredezetten halmoz. Ez hónapokig eltarthat.  

Differenciáldiagnosztika:  

Priemer tumoroktól (glioblastoma), metastasisok és parasiták (toxoplasmosis), tuberculosis, 

sarcoidosis kell elkülöníteni. A chronicus haematoma körül is lehet gyűrűszerű enhancement, 

valamint az activ gócok sclerosis multiplexben széli dúsulást mutathatnak (localisatio).  

Egyes MR vizsgálati technikák segítenek az elkülönítésben:  

DWI: jelnövekedés (gátolt diffusio az abscessus belsejében),  

ADC mapping: csökkent jel,  

MRS: lactat (acetát, cytosol aminosav) emelkedés.  

Septicus agyi szóródás esetén sok apró abscessus keletkezik.  

Tuberculosis:  

Klinikum: rendszerint a tbc secunder stadiumában lép fel. Három idegrendszeri formája 

ismert, ennek megfelelő a localisatio:  

Leptomeningealis tbc (meningitis basilaris tuberculosa) + extracerebralis tuberculosis  

Pachymeningealis tbc  

Intraparenchymalis tbc  

Radiológiailag a meningealis tbc densitása, jeladása nem elkülönítő jellegű, erős 

kontraszthalmozás jellemző.  

A tuberculoma (intraparenchymalis forma) egyéb agyi térfoglalásoktól elkülönítendő.  

Radiologia:  

CT:  

Meningitis esetén kezdetben nem feltétlenül látunk radiológiai jelet. A liquortérben lévő 

exsudatum isodens.  

Kontrasztanyag adására erős halmozás keletkezik elsősorban a basalis cisternákban, de a 

fissurákban és sulcusokban is.  

Tuberculoma: lehet solid és multiplex. A terime nativ képen változatos densitású. Lehet 

hypo- v. hyperdens, kerek, v. lobulált képlet, melyet nem szükségszerűen kísérhet oedema. A 

szélében enyhe gyűrűszerű halmozás keletkezik.  

A tuberculoticus folyamatokra jellemző meszesedés tuberculomában szokatlan (lehet 

centralisan).  

MR:  

Meningitis: A T1 súlyozással gyenge, T2-vel erős jeladó, liquortéri exsudatumot a liquor 

jelmenete maszkírozza, de kontrasztanyag adására inteníiv erősítés keletkezik benne, ami 

lehet nodularis. A duralis localisatiójú kifejezetten nodularis, térfoglaló jellegű lehet és 

homogenen dúsít. Ha a basalis ganglionokban foltos dúsulás jelentkezik, az vasculitisre utal.  

A tuberculoma lehet nem-elsajtosodó és elsajtosodó természetű.  

MR jelmenete ennek megfelelő:  

A nem –elsajtosodók jeladása T1 súlyozással gyenge, T2-vel erős és homogenen halmoznak.  

Az elsajtosodók körül T1 súlyozással enyhén erős jeladású gyűrű lehet, ami T2-vel 

hypointensiv. Kontrasztanyag adására gyűrűszerű halmozás keletkezhet benne.  

A komplikációként jelentkező hydrocephalus (az esetek ¾-ében), esetleges agyi infarctusok 

(az esetek több, mint 1/3– ában) meningealis –ependymalis meszesedések kimutatása/ 

követése radiológiai feladat.  
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Differenciáldiagnosztika:  

A menigitises formát egyéb meningitisektől és meningiosisoktól kell elkülöníteni.  

A tuberculoma elkülönítése nehézséget okozhat: abseccustól, parasitás eltéréstől és egyéb 

granulomáktól, primer és metastaticus tumoroktól.  

MRS: segít a differenciáldiagnosztikában, tuberculomában van lipid és lactat, de nincs 

aminosav.  

Viralis gyulladások (encephalitisek):  

Herpex simplex,  

Enterovirusok,  

poliomyelitis,  

Varicella- zoster,  

Epstein-Barr,  

HIV encephalitis.  

Az encephalitis oka rendszerint központi idegrendszeri virusinfectió. Leggyakoribb a herpes 

encephalitis, mely nem epidemiás, sporadicus, szezonhoz sem köthető. Vannak acut és 

chronicus encephalitisek.  

Választandó vizsgálati módszere az MR.  

A localisatio jellegzetes lehet az egyes encephalitisekre.  

A herpex simlex virus (mely az idegek mentén terjed fel az agyba: n.lingualis, n.trigeminus, 

Gasser dúc) a limbicus rendszert támadja meg.  

Az enteroviralis encephalomyelitisek közül a herpangina a híd és a myelon dorsalis részén 

jelenik meg.  

A poliomyelitis és a Coxsackie-virus a gerincvelő mellső szarvát támadja.  

A varicella-zoster virus oppurtunista fertőzés rendszerint (immundeficiens - 

immunkomprimált egyének) vasculopathiás, demyelinisatiós elváltozásokat szenvednek, 

megtámadhatja a II, VII és VIII. agyideget.  

Az Epstein-Bar- virus symmetricusan támadja a basalis magvakat.  

Radiologia:  

A CT lelet az acut esetek ¾-ében negativ.  

HSV-1-nél esetleg kissé hypodens, enyhén térfoglaló hatású a temporalis lebenyekben és az 

insulában. Később haemorrhagiás transformációt jelezhet a hyperdensitás.  

MR:  

Az encephalitisek diagnosztikájának választandó módszere.  

Ha a T1 súlyozott képen csak enyhén hypointensiv, a T2 súlyozással (és FLAI-rel) az erős jel 

biztonságosan jelzi a laesiókat a fent ismertetett helyeken.  

Kontraszthalmozás nem tipikusan keletkezik, enyhe, foltos, vagy gyriformis.  

A necrosis /haemorrhagia később jelentkezik.  

DWI: már korán gátlást mutat (jelerősödés).  

Differenciáldiagnosztika:  

Az infiltrativ jellegű tumoroktól,  

ischaemiás károsodásoktól (territoriális)  

és a post-infectiosus syndromától (ADEM) való megkülönböztetése okozhat problémát.  
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HIV encephalitis:  

Klinikum: az AIDS-es betegek kb 1/3 - ánál van neurologiai komplikáció, de ennek 

manifesztációja, súlyossága igen sok tényezőtől függően nagyon változatos.  

A HIV fertőzést az agyra is kiterjedő oppurtunista fertőzések kísérhetik:  

Toxoplasmosis  

Cryptococcosis  

CMV (cytomegalia virus) encephalitis.  

Valamint felléphet  

Progressiv multifocalis leukoenkephalopathia és  

Lymphoma is.  

Radiologia:  

CT:  

A kép normalis lehet, legfeljebb csak az agyi atrophiát láthatjuk enyhe fehérállományi 

hypodensitással. Gyermekeknél a törzsdúcokban hyperdens meszesedés jelentkezhet.  

Egyéb, járulékos jeleket láthatunk még a HIV fertőzésre jellemzően: a nasopharyngealis 

adenoid szövet megnagyobbodott lehet, lymphadenomegalia (dorsalis háromszög), parotis 

cysták és nyirokcsomó megnagyobbodások.  

MR:  

Magára a HIV infectióra jellemző encephalopathia: multifocalis -conflualó fehérállományi 

laesiók (T2 foltosan erős jel). Érdekessége, hogy a subcorticalis U rostokat nem érinti, később 

a cortexre is ráterjed, így keletkezik a generalizált agyi atrophia.  

Ha az MR tumorszerű megjelenésű, DWI-t kell végezni  

Diagnosztikájában a nuclearis medicinának is van szerepe (l. ott)  

Differenciá diagnosztika:  

A kép változatosság miatt az elkülönítendő betegségek is igen változatosak  

Toxoplasmosis,  

Gombás infectiók,  

Lymphoma,  

Tuberculosis, syphilis,  

(astocytoma).  

A.D.E.M (acut disseminált encephalomyelitis)  

Klinikum:  

Az érintettek túlnyomó többsége gyermek, de előfordul felnőtteknél is. Virus infectiók alatt / 

vacinatiók után 2 héttel lép fel. Rapid, fatalis formája az AHEM (haemorrhagiás). 

Autoimmun eredetűnek tulajdonítják, demyelinisatiós kórkép.  

Localisatio:  

multifocalis és mind a fehérállomány, mind a basalis ganglionok (agyidegek is) érintve 

lehetnek. A különféle eredetűek, postimmunisatiós – viralis localisatiója jellemző lehet az 

eredetre.  

Radiológia:  

Vizsgálómódszere az MR  

CT:  
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A nativ CT kezdetben az esetek csaknem felében negatív, hypodens, bilateralis, 

asymmetricus laesiók láthatók, enyhe térfoglaló jelleggel.  

Kontrasztanyag adására kisfoltos, gyűrűszerű jeladás léphet fel  

MR:  

már kezdetben is sokkal sensitivebb, mint a CT, de előfordul, hogy a korai vizsgálat negatív. 

T1-gyel gyenge,  

T2 súlyozással és FLAIR sequentiával erős jeladású laesiók láthatók. Ezek lehetnek kicsik, 

pontszerűek és nagy, összefolyóak. Mind a fehér, mind a szürkeállományt érintik. A 

középvonalat (callososeptalis regio) megkímélik.  

Kontrasztanyag adására pontozott, vagy gyűrűszerű dúsítás keletkezik. A kérget kisérően ez 

lehet patkószerű megjelenésű. Az agyidegek is dúsulást mutathatnak  

DWI: nem adtámpontot, mert inconsistens.  

MRS: az N acethyl-aspartát átmenetileg csökkenhet. Cholin normális marad.  

Differenciáldiagnosztika:  

A gyűrűszerű enhancement miatt, ha soliter, tumoroktól való elkülönítése szóbajön ( 

glioblastoma: MRS, NAA csökkent, cholin emelkedett).  

A sclerosis multiplextől való elkülönítésében a localisatio és a lefolyás orientáló értékű.  

Demyelinizáló kórképek:  

Választandó módszer: MRI  

Nagyon fontos területe az MR diagnosztikának, hiszen egyetlen más képalkotási módszer 

sem képes utolérni az MR sensitivitását a demyelinizáló kórképek vonatkozásában. Ma a 

sclerosis multiplex gyanuja primer indikációja az MR vizsgálatnak és 90%-ban sikerül is 

általa biztos diagnózishoz jutni. Nemcsak a sclerosis multiplex, hanem egyéb demyelinizáló 

kórképek (leukoencephalopathiák, leukodystrophia) igazolására is az MR vizsgálat a 

választandó módszer.  

Sclerosis multiplex:  

Klinikai tünetek:  

A betegség általában nem jellegzetes neurologiai tünetekkel lép fel, ami sokáig nem 

alarmizáló erősségű: enyhe végtaggyengeség, zsibbadásérzés, majd hirtelen fellépő 

bénulások, agyidegtünetek, amik el is múlhatnak.  

A beteget már inkább orvoshoz fordulásra késztetik a retrobulbaris neuritis látási tünetei, az 

általános elesettség, járászavarok, ataxia és a féloldali végtagizom-paresisek.  

A jellegzetes életkor a 20-45 év, de ismeretesek korábbi és későbbi előfordulások is.  

Az előrehaladott stadiumban a beteg járásképtelenné válik, beszédzavarai lesznek és képtelen 

vizelését szabályozni, mindezek sokáig megtartott mentalis functiók mellett állnak fenn.  

Localisatio:  

A sclerosis multiplex gócai jellegzetesen a nagyagyféltekei fehérállományban 

periventricularisan jelennek meg, majd csökkenő sorrendben a kisagyban és a hídban.  

Későbbi stadiumban a periventricularis gócok confluálnak.  

A gócokban velőhüvely pusztulás játszódik le, míg maga a tengelyfonal általában megkímélt. 

A friss elváltozásoknál a gyulladásos elemek, a chronicusaknál a gliás hegképződés dominál.  

MRI a választandó vizsgálati módszer:  

Kontrasztdúsított (késleltetett) felvételek is kellenek és ne feledkezzünk meg a sagittalis 
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FLAIR képekről (corpus callosum)  

A demyelinizációs gócok magasabb víztartama miatt a T2 súlyozott képeken a jelintenzitás 

megnő.  

A T1 súlyozott képeken a gócok szignálintenzitása közepes, vagy enyhén csökkent.  

Kamramelletti, subcorticalis laesiók kimutatására a FLAIR sequentia alkalmas, mert 

elnyomja a víz jelét.  

Nervus opticusban lévő gócok (neuritis optica acut sm-ben): az orbitalis zsír zavaró erős jelét 

el kell nyomni.  

A gócok átlagos nagysága 5-10 mm, de vannak pontszerűen kicsi és nagy, (confluáló) gócok 

is. A gócok nagysága és száma valamint a klinikai tünettan nincs szoros korrelációban. Az 

ovalis gócok hossztengelye a kamrákra merőleges.  

Acut stadiumban a proliferáló góc körül oedemás zóna képződik. A friss gócok halmozzák a 

kontrasztanyagot, ami a követéses vizsgálatok szerint az idősödő gócoknál elmarad. 

Minthogy a gócok jeladási tulajdonságai nem betegség-specificusak, hanem a víztartalom 

függvényei, a gócok összetéveszthetők ischaemiás infarctus laesiókkal. Ennek elkerülésére 

fontos a klinikum (beleértve a visualisan kiváltott potenciált, VEP) és a laboreredmények 

(oligoclonalis antigenek) ismerete.  

Chronicusan fennálló betegség a corpus callosum atrophiáját okozza.  

DWI: az acut laesiókban concentricus szerkezet - a szélében gyűrűszerű erős jel (diffusio 

gátlás) lehet.  

MRS: az N-acethyl aspartát csökkent, cholin emelkedett.  

PET: a fokozott glucuse felhasználás correlál az N-acethyl aspartát csökkenéssel.  

Differenciáldiagnosztika:  

Támpont: a gócok elhelyezkedési preferenciája, (T2 hyperintensitások: periventricularis, 

perivenosus, perpendicularis callososeptalis) szemben az infarctus gócokkal, melyek a 

kamráktól távolabb, a kisarteriáknak megfelelően helyezkednek el.  

Tehát bármennyire is fontos a sclerosis multiplex . diagnosztikájában az MRI kép ismerete, 

egymagában nem jelent diagnózist, csak a klinikai és laborleletek ismeretében, valamint az 

MRI alkalmas a therapiás effectus követésére használható (az új gócok fellépténél aktivitásuk 

megítélésére - kontrasztanyag halmozás a vér-agy gát sérülés miatt).  

Leukodystrophiák:  

nem-gyulladásos fehérállományi betegségek  

Klinikum, localisatio:  

Ez a betegségcsoport több, különféle eredetű metabolicus defectust foglal magába.  

A laesiók különböző kiterjedésű és jellegzetes localisatiójú myelin destructiók.  

A betegség előrehaladásával a demyelinizált területek egyre növekednek végül súlyos 

atrophia következik be.  

MRI kép:  

Mind a T1, mind T2 relaxatio megnyúlik, így T1 súlyozással jelszegény, PD/T2 súlyozással 

erős jeladású területek láthatók, a demyelinisatiónak megfelelően.  
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Változatos eredetű fehér és szürkeállományt is érintő elváltozás  

A normális öregedő agy képe:  

Egyesek szerint csak akkor normális, ha teljesen „normális” az agy MRI képe.  

Mégis vannak bizonyos jelek, amiket elfogadunk normálisnak, hiszen nincs mellettük 

symptomatologia/klinikum.  

Megállapítható, hogy a kor előrehaladtával liquortér növekszik a parenchyma-volumen 

rovására. Az agyon belül a fehérállomány fogyása dominál a szürkeállománnyal szemben. A 

kamrákat keskeny hyperintensitás üvezi, de ez nem hatol be mélyen a fehérállományba 

(FLAIR). A corticalis agyi metabolismus dominanciája posterior irányba tolódik. A cholin és 

creatin tartalom egészében növekszik a kor előrehaladtával.  

De mindezek a kritériumok ill minor jelek sem alkalmasak a cognitiv functiók megítélésére.  

Alzheimer-betegség  

Keletkezésének mechanizmusára / okára több teória van. A vér-agy gát sérülése valószínűleg 

szerepet játszik a beta amyloid (βA)vérplazmából való átjutásában az agyi parenchyma felé, 

ahol feltehetően a βA az astrocyták felszínéhez kötődik, ahol autoallergiás folyamat játszódik 

le (neuronhoz kötődő auto-antitestek). Az astrocyták elpusztulván amyloid plaquet képeznek.  

MRI-vel vizsgálva (coronalis T2 súlyozott szeletek) morphologiailag a hippocampus és az 

entorhynalis cortex sorvadását mutatják, de nem a radiológia az a módszer, ami eldönti, hogy 

a betegnek Alzheimer-kórja kezdődik -e.  

Vascularis demencia  

Más néven multiinfarctus demencia (a 2. leggyakoribb demencia fajta).  

Képalkotóval multifocalis infarctusok láthatók, a kéregállományban és a szomszédos, 

subcorticalis fehérállományban, valamint a basalis ganglionokban is.  

CT-vel a periventricularis fehérállomány hypodensitása és a fent említett infarctusok 

láthatók, amit atrophia kísér. A kamrák és a sulcusok kiszélesedtek.  

MRI a lacunaris infarctusokat T2 súlyozással erős jellel ábrázolja.  

CT-vel hypodensek a régi infartusok, focalis atrophiával.  

 

 

29. ábra Bal fronto-parietalis abscessus, gyűrűs halmozó fal. a) Kontrasztos CT és b) MRI 

T1W (légbuborék)  
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30. ábra SM, MRI sagittal T2W  

   

 

31. ábra ADEM, a) MRI FLAIR és b) T1 súlyozott postcontrasztos képek.  

   

 

32. ábra TBC meningitis, a) T2, b) T1 postcontrast (asxialis) és c) sagittalis síkú MRI.  

   

10. 1. 3. 4. A központi idegrendszer fejlődési zavarai: 

A fejlődési rendellenességek lévén, hogy az anatomia structurák részleges, vagy teljes hiánya 

jellemzi azokat, az anatomiát jól ábrázoló MDCT coronalis és sagittalis reconstructióival 

alkalmas a kimutatásukra (kivétel: migrációs zavarok)  

Az MR vizsgálat direkt multiplanaritásánál fogva T1 sequentiával kíváló anatómiai 

ábrázolást nyújt. A liquoráramlási (pulsatilis) zavarok és a velük járó agyrészlet-

elmozdulások (pl tonsilla fel-le) MR-rel jól kimutathatók. A migrációs zavar kimutatása T1, 

T2 és IR sequentiával sikeres. Jellemző, hogy nem halmoz .  
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Arnold – Chiari-malformatio  

Az I. fokozatnál a kisagy tonsillák kihegyesedve a foramen magnum alá ereszkednek, de ez 

nem haladja meg az 5 mm-t  

A II. fokozatnál a kisagy caudalis része is leszáll, és a nyúltvelő, a IV. kamra is a belesüllyed 

a canalis spinalis cranialis, tágult szakaszába. Neuralis cső záródási rendellenesség (spinalis 

meningo-myelokele az intrauterin diagnosztikában az alpha-foetoprotein emelkedés jelzi) 

kíséri, syringohydromyelia, következményes hydrocephalus keletkezik. Mélyen fekvő 

tentorium (a falx cerebri is fenestrált lehet) csonteltérések kísérik a komplex fejlődési 

rendellenesség részjelenségeként (kicsiny fossa posterior, rövid clivus, platybasia, 

tölcsérszerű foramen magnum, basilaris impressio, atlantoocipitalis assimilatio, skoliosis).  

A III. fokozat tulajdonképpen a II. fokozat kombinációja occipitalis cephalokelével.  

Differenciáldiagnosztika:  

A basilaris invaginatiótól, beékelődéstől, a szerzett tonsillaris herniációtól lehet szükséges 

elkülöníteni  

Corpus callosum  

Fejlődési zavarai: részleges hiánytól (a dorso-rostralis fejlődésnek megfelelő 

elhelyezkedésben) a corpus callosum teljes hiányáig terjedő fokozatig előfordulnak.  

Radiologia: a hiánynak megfelelően a sulcusok egészen a II. agykamráig követhetők.  

CT: coronalis rekonstrució. (magasra terjedő III.kamra ) és saggitalis síkú.  

MR: A teljes myelinisatio előtt nehézségbe ütközhet a (részleges) hiány kimutatása. 

Felnőttnél T1 súlyozással a szürkeállománynál erősebb jeladó, tisztán fehérállományi corpus 

callosum hiány szembetűnő. Gyrus cinguli sem látható.  

T1 súlyozással direkt coronalis és saggitalis síkok, coronalis síkban „viking sisak”-hoz 

hasonlítják a parallel elhelyezkedő kamrákat.  

T2 jelalteráció nem várható.  

DT fiber-tractographia.  

A középvonali /corpus callosum rendellenességekhez sorolják a lipomákat és az 

interhaemisphaerialis cystákat, egyéb középvonali fejlődési rendellenesség (pl. alsó vermis 

hypoplasia), kísérheti, gyakori a kéreg heterotopia schizencephalia és lissencephalia.  

Dandy-Walker spectrum  

A kisagyi vermis hypoplasiájának különböző fokozatai, a IV. kamra ugyancsak különböző 

fokú, nagymértékű tágulata, a tentorium elevációja (a torcular Herophilii - lambdavarrat fölé 

kerül) és következményes hydrocephalus jellemzik a spectrum különboző fokozatait.  

Közös jellemzőjük tehát, hogy a hátsó skála tág, nagy liquorcysta foglal benne helyet, a 

normalis IV. kamra hiányzik, tentorium megemelt, az os occipitale kiboltosuló, lamina 

internája elvékonyodott (scalloping).  

Legenyhébb formája a megacisterna magna, ami sem compressióval, sem vermis 

hypoplasiával sem pedig IV. kamra anomáliával nem jár.  

Differenciáldiagnosztika:  

Arachnoid cystától (de van, aki ezt is idesorolja). Differenciáldiagnosztikai jel: Az arachnoid 

cystában nem futnak erek.  
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A cortex fejlődési anomáliái, migratiós zavarok  

Microlissencephalia: kicsiny koponya, csökkent gyrisatio jellemzik.  

Hemimegalencephalia: az egyik teljes hemispherium vagy egy agyrész izolált 

megnagyobbodása.  

Ide sorolhatók a dysembrioplasticus neuroepithelialis tumok (multicystás), a ganglioglioma, 

gangliocytoma (corticalis cysticus, halmozó mindkettő, bennük gyakori a meszesedés).  

A neuronalis migráció képe nagyon változatos (a neuronok elvándorlásuk közben – a 

germinalis zónából a cortex felé - góc vagy szalagszerű formában elmaradt / eltévedt 

csoportjai okozzák az eltéréseket. Kiemelve:  

Heterotopia (focalis subcorticalis, subependymalis, diffus, szalagszerű),  

Lissencephalia (agyria, pachygyria).  

Differenciáldiagnosis: sclerosis tuberosa.  

A cortex szerveződés zavara a  

polymicrogyria (sok, apró gyrus … a szürke és fehérállomány közt)  

schizencephalia, mely lehet  

nyitott (a liquortérrel közlekedő), és  

zárt (nem közlekedő). Az „ajkakat” teljes kiterjedésükbem szürkeállomány béleli.  

Sturge-Weber-syndroma.  

más méven encephalotrigeminalis angiomatosis.  

Jellemzőek a beteg arcán lévő vörös foltok- angiomatosis (nem minden angiomatosisos arcú 

embernek van Sturge-Weber syndromája, csak 8%-nak, de fordítva sem szoros az 

összefüggés, a Surge-Weber- syndromások csupán 12-13 %-ának van arc-angiomatosisa ), 

azonosoldali intracranialis abnormalitásokkal – és ellenoldali neurologiai tünetekkel 

(hemiparesis, hemiatrophia, homonym heianopia). Mentalis retardació. Gyakoriak az 

epilepsiás rohamok  

Genetikai háttere nem tisztázott, nincs nemi vagy rassz predominanciája.  

A tünetek néha olyan súlyosak és kezelhetetlenek, hogy hemispherectomiát kell végezni.  

Már gyakran röntgennel is látható, de CT- vel egyértelműen tisztázható sínszerű calcificatio a 

leptomeninxeken. Kontrasztanyag adására leptomeningealis halmozás.  

MRI-vel tisztázható a capillaris angiomatosis mind az arcon, mind leptomeningealisan és 

choroidealisan. Cerebralis hemiatrophia (előbb a fehér, majd a szürkeállomány).  

T2 súlyozással a gliosis erős jelű, míg a kiterjedten meszes területek, jelmentesek.  

MRS: NAA csökken, Cholin emelkedik az érintett helyeken.  

Sclerosis tuberosa  

Más néven Bourneville-Pringle -syndroma  

Sokszervi hamartomák jellemzik.  

CT-vel jól láthatóak a subependymalis meszesedések  

A corticalis-subcorticalis tuberek legsűrűbbek frontalisan, occipital felé ritkulnak ezek a 

légyrész (hamartomák) MRI-vel detektálhatók jobban.  
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33. ábra Chiari I malformatio (gyak)  

 
34. ábra Dandy Walker  

10. 2. Spinalis eltérések 

10. 2. 1. Vizsgálómódszerek: 

10. 2. 1. 1 Röntgen: 

A csontok ábrázolására alkalmas röntgen vizsgálattal a degeneratív csontelváltozásokat 

(spondylophyták), csontstructurális eltéréseket (pl.: primer – haemangioma, secunder – 

metastasis okozta destructio vagy osteoplasticus elváltozás), fejlődési rendellenességeket és 

instabilitást (dynamicus /functionalis) vizsgálhatunk. Traumás csonteltérések (törések) 

kimutatására is alkalmas.  

 

Myelographia: Konvencionalis myelographiát invasiv volta miatt nem alkalmazunk 

diagnosztkus célból. Az MR myelographia teljesen kielégíti a diagnosztikus igényeket a 

canalis spinalis stenosis és a discusherniák részle….. Készülhet CT myelographia is, ahol 

ugyancsak intrathecalis kontrasztanyagot kell alkalmazni ez kivételes esetekben használatos, 

mikor egyes folyadékterek (pl. liquor leakage…..) közlekedését kell megállapítani, ami MR-

rel nem egyértelmű.  

Angiographia: a konvencionalis angiographia helyett MR angiographia készül diagnosztikus 

célból (pl. érmalformációk). Itt is - mint másutt - hagyományos angiographia végzése csak 

akkor indokolt, ha intervencio követ(het)i.  

10. 2. 1. 2. CT: 

A csontos eltéréseket ábrázolja. A transversalis sík alkalmas pl. a bonyolult törések 

vonalainak, valamint a csigolyaszerkezet feltárására. HRCT 3D reconstructio térbeli 

ábrázolást nyújt. MR vizsgálatra való alkalmatlanság esetén CT-vel discus hernia jelenlétére 

lehet bizonyos benyomást szerezni. Az intraspinalis viszonyok ábrázolására a CT vizsgálat 

nem alkalmas.  

10. 2. 1. 3. MR: 

A CT-vel ellentétben, kiváló lágyrészkontrasztja következtében alkalmas az intaspinalis 

structurák ábrázolására. A térerőről/felbontóképességtől függően a myelon egyedülállóan 

kiváló ábrázoló módszere.  

10. 2. 2. Fejlődési rendellenességek: 
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Myelon és meninxek :  

Arnold-Chiari-malformatio:  

a hátsó skála (cerebellum), a nyúltvelő és a nyaki myelon fejlődési anomáliája, minek 

következtében a gerincűr craniocervicalis szakasza tölcsérszerűen tágult és a kisagyi 

tonsillák, a medulla oblongáta mögött a fentiek mértéke szerint caudal felé vándorolnak, 

liquorpassage zavart és hydrocephalust okozva.  

Vizsgálómódszere az MR, ahol az idegrendszeri structurák és a myelon jeladásának 

különbségei jól körvonalazzák a jelenséget.  

Meningokele:  

Általában bőrrel fedett meningealis hátraboltosulás.  

Nem jár neurológiai jelekkel.  

Meningo-myelokele:  

A bőrrel fedettség hiányzik, a fedetlen meningealis kiboltosulás látható.  

Gyakoriak a neurologiai tünetek, ún. conus-syndroma, harántbénulás.  

Myelokele:  

Gerincvelősérv, a myelon kitüremkedése a gerincdefectuson át. A fedő bőrön pigmentáció, 

szőrnövekedés jelezheti. Okaként felhozzák a terhesség alatti folsavbevitel elégtelenségét.  

Széklet és vizeletürítési zavarok, alsóvégtagi bénulások jellemzik.  

Tethered cord:  

A myelon „lehorgonyozottságát” jelenti. Az érés /felnőttéválás során a myelon normális 

„ascensusa” nem jön létre, így fokozódó vongálási (tractiós) hatás keletkezik.  

Klinikailag fájdalmak, érzészavarok, spasticus járás, izomatrophia, sőt vizeletürítési zavarok 

jellemzik.  

MR vizsgálat során megállapítható a conus mély helyzete, a conus fixáltsága és a conus 

formája is torzult lehet.  

Diastematomyelia:  

A myelont a sagittalis síkban kötőszövetes lemez osztja ketté. (Előfordulat benne meszesedés 

is.)  

Figyelemfelhívó MR vizsgálat során, ha lipoma vagy hydromyelia kíséri.  

Syringomyelia:  

Kialakulása szerint lehet primer (embryonalis eredetű) és secunder (trauma, gyulladásos, 

tumoros ok miatt). Neve (syrinx) is arra utal, hogy a myelon közepén, a canalis centralis 

kiszélesedése miatt cső- vagyis sípszerű liquortér tágulat van, mely hosszú, akár több 

segmentre kiterjedő lehet.  

MR: csakis az MR-től várhatunk korrekt diagnózist, ahol a myelon tengelyében futó tágulat 

minden sequentiával a liquorral megegyező jelet mutat (T1 gyenge, T2 erős).  

10. 2. 3. Myelopathiák: 

A körülírt myelopathia lehet traumás, gyulladásos, ischaemiás, postirradiációs, compressiós 

(vénás pangás).  

MR: segmentalisan T2 jelerősödés, későbbiekben körülírt atrophia.  
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A diffus myelonatrophia degeneratív megbetegedések következtében jön létre (pl.: 

amyotrophiás lateralsklerosis).  

MR: a myelon jelmenete nem mutat eltérést, csak volumencsökkenés van (megkeskenyedik)  

Acut transversalis (pontin) myelinolysis:  

Demyelinisatiós kórkép, melyet többféle elnevezéssel is illetnek. Újabban a természetét 

jobban kifejező osmoticus myelinolysis (OM) használatos, ill extramyelaris /extrapontin 

megjelenése miatt (az esetek kb 50%-a) extrapontin myelinolysis (EPM) elnevezése is ismert. 

Bármely életkorban előfordulhat, nemi eltolódás nincs.  

Oka nemcsak iatrogen lehet, mint a leggyakoribb, Natrium /Kalium imbalance 

(hyponatraemia) túl gyors korrigálása, hanem egyéb osmoticus stress (pl. azotaemia, 

hyperglycaemia) is.  

Bifázikus vagy néhány nappal az osmoticus stress után jelennek meg a tünetek 

(eszméletvesztés, pseudobulbaris paralysis, dysarthria), extrapontin formáknál a 

localisatiónak megfelelő bénulások.  

Ha egyéb betegség, comorbiditás (máj, vese, mellékvese és hypophysis functio zavarai, v. 

paraneoplasticus jelenségek, vagy táplálkozási eredetű súlyosbító faktorok, mint pl. alkohol 

abusus, hányás, alultápláltság, vagy egyéb, mint pl postoperativ állapot, égés, stb.) is kíséri, a 

kimenetel kétséges, vagy quadriparesishez (spasticus), „locked in”syndromához, comához 

vezethet. Egyébként lehet teljes gyógyulás, vagy visszamaradhatnak minor tünetek 

(memóriazavarok, ataxia spasticitás).  

MR a megfelelő vizsgálómódszer. A leggyakoribb, centralis pons myelinolysis 

localisatiójának megfelelően a pons centrumában jelentkezik a jelalteració, csaknem 

symmetricusan, míg a periferia körkörösen megkímélt. Acut esetben T1 súlyozással nem 

különíthető el, vagy kissé hypointensiv lehet, míg T2 súlyozással és FLAIR sequentiával 

hyperintensiv.  

Subacut esetben (1-4 hónap) enyhén hyperintensiv lehet, míg a kezdetben erős T2 jel subacut 

idejére redukálódik és normalizálódik. Egyes (transitoricus) estekben a korai jelalteráció 

hamar normalizálódik.  

Diffusio súlyozással (DWI) a jel erős a gátolt diffusiónak megfelelően, ADC csökkent 

értékeket mutat.  

CT vizsgálattal elvétve lehet elváltozást kimutatni, ami hypointensitást jelent. 

Kontraszthalmozás elvétve, hyperacut esetekben fordulhat elő.  

PET vizsgálattal korai esetben hypermetabolismus ábrázolódik, míg késői esetben 

hypometabolicus az érintett terület.  

Differenciáldiagnosztika:  

Infarctus, ischaemiás elváltozás: ponsban nem marad centralisan, a periferiás rostok is 

érintettek és míg a centralis pontin myelinolysis symmetricus, az ischaemia gyakrabban 

asymmetricus. Egyéb (gócos) demyelinisatiós betegség kizárására (sclerosis multiplex) 

további gócok fennálltának kizárása szükséges. Intraspinalis (pontin) tumor, mint pl. pontin 

glioma elkülönítésében értékes adat, hogy az ADC csökkent értéket mutat centralis pontin 

myelinolysisben  

Ha pontin és extrapontin forma együtt áll fenn, pathognomicus lehet osmoticus 

myelinolysisre.  

Myelitis transversa: parainfectiosus, de sokkal ritkább, mint a cerebrumban az A.D.E.M.  

MR: a laesio a sclerosis multiplexes plaqueokhoz hasonló, de nem multiplex.  
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Arachnoiditis:  

Létrejöhet trauma ill. sebészeti beavatkozás következtében, kémiai irritációra, mint pl, 

postmyelographiásan v. epiduralis injectiók adása után, infectiót követően. Tünettana nagyon 

változatos, vezető tünet lehet a neuralgia végtagzsibbadás, bél és hólyagmotilitás zavarok, 

sexualis functiozavar. Ha egyszer létrejött ez a gyötrő, fájdalmas állapot, nem gyógyítható, 

csak a fájdalomcsillapításra lehet hagyatkozni (intrathecalis pumpa, spinalis stimuláció).  

A gyulladás következtében hegszövet és adhesiók keletkeznek, a gyökök összeragadnak: 

adhesive arachnoiditis.  

MR: megvastagodott ideggyökök, összecsapzott, fixált, cauda equina látható, a 

kontrasztanyag adás nem fokozza a diagnosztikus pontosságot – erősen halmozótól az alig 

halmozóig terjedhet.  

Spinalis arteriovenosus malformatiók (AVM): ritkák, a kisdedkorban manifestalódik. 

Lehetnek intraduralisak, extraduralisak és duralisak – fistulával.  

MR-en az érre jellemző signál hiányt oedema kíséri a myelonban (T2 erős jel)  

Spinális vérzések:  

Epiduralis, subduralis, subarachnoidalis és intramedullaris haematomák.  

A friss vérzés ábrázolódhat CT-vel, a pontosabb, localisatiós diagnózis MR-rel állapítandó 

meg.  

10. 2. 4. Intraspinalis térfoglalások: 

Abscessus, tumorok /metastasisok: a gericcsatornát szűkítő intraspinalis térfoglalások esetén - 

legyenek bármilyen eredetűek is – mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a folyamat hogyan 

viszonyul a durához / myelonhoz.  

10. 2. 4. 1. Extraduralis (epiduralis): 

A csigolyametastasisok, melyek a canalis spinalis felé hátradomborodnak, képezik 

leggyakrabban az extraduralis térszükítés okát. Ennek a kompartmentnek jellegzetes primer 

tumora a neurofibroma.  

A gyulladások ugyancsak gyakran a csigolyákról / az intervertebralis porckorongokról 

(spondylitis, spondylodiscitis, psoasabscessus) terjednek az extraduralis tér felé. Epiduralis 

abscessus főként alkoholista, drogalkalmazó egyéneknél, vagy diabeteses betegeknél lép fel. 

Klinikailag spinalis és radicularis tünetek jellemzik.  

A traumás / osteoporoticus csigolyaösszeroppanások okozta csontos propulsiók a porckorong 

protrusióval /prolapsussal együtt ugyancsak extraduralis térfoglalást okoznak.  

Az extraduralis vérömleny leggyakrabban traumás következmény, de véralvadási zavarok / 

anticoagulatios therapia esetén minimalis, észrevétlenül kis trauma következtében is, 

valamint lumbalpunctio, periduralis katéter behelyezés következtében létrejöhet 

epi/periduralis haematoma. A gerincen az extraduralis vérzés (a koponyaűrtől eltérően) az 

epiduralis vénás plexusból ered.  

A gyorsan kialakuló vérömleny heves fájdalmakkal jár, radicularis tüneteket / harántlaesiót 

okoz.  

Az epiduralis vérömleny MR-rel mutatja a haemoglobin lebomlási termékekre jellemző 

jelmenetet, az abscessus MR képén periferiás kontrasztdúsítás látható.  
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10. 2. 4. 2. Intraduralis- extramedullaris: itt a leggyakoribb elváltozások a 

Meningeomák (nők, főként 50 év felett, 3/4 részük thoracalisan)  

MR T1 és T2 súlyozással a mylonéhoz hasonló jel. Rendszerint eerősen halmoznak (duralis 

bajusz), ha meszesedés van bennük, CT jelzi jobban.  

Neurinomák és neurofibromák: localisatio főként intraduralis, extramedullaris. Az idegek 

lefutását követik (neuroforamen tágulat röntgennel is látható = utal a homokóra tumorra). 

Multiplex: Neurofibromatosis I. (phacomatosis).  

MR: T1 súlyozással rendszerint a myelonnal isointensiv + halmoz, T2-vel erős jeladó.  

Lipoma is előfordul.  

Metastaticus daganatok a medulloblastoma, ependymoma, plexuspapilloma és a PNET 

(„lecsorgó” metastasisok), pinealoma.  

MR jelmenetük a primer tumorhoz hasonló, rendszerint halmozzák a kontrasztanyagot.  

A spinális lipomatosis gyakran figyelmen kívül hagyott térszűkítő folyamat elsősorban a 

lumbalis gerincen. Általásos elhízás / Cushing kór vagy syndroma / huzamos steroid kezelés 

állhat a folyamat hátterében.  

10. 2. 4. 3. Intramedullaris: 

Az astrocytomák mind gyermek, mind felnőttkorban egyaránt előfordulnak (myelon nyaki 

szakasza).  

MR T1 súlyozással a myelonnal isointensiv, T2 súlyozással erős jeladó, a gerincvelőt 

kiszélesítő terime.Kontraszthalmozása erős, inhomogén lehet.  

Az ependymomák inkább felnőttekél jelentkeznek (lehetnek primer agyi ependymomák 

metastasisai is) főbb megjelenési helyei a thoracalis myelonszakasz, ill a conus és a filum 

terminale.  

MR képe: T1 súlyozással a gerincvelővel isointensiv jelet mutat, T2 súlyozással 

hyperintensiv.  

A kontraszanyagot erősen, inhomogenen halmozza. Ennek oka cysticus részletek jelenléte a 

tumorban. Mind az ependymoma, mind az astrocytoma gyakran okoz tumoros 

syrinxképződést.  

Intramedullaris daganat a haemangioblastoma (általában Von Hippel-Lindau- syndroma.) 

Gyakran asymptomaticus. MR (néha CT is) a cystán belüli érgomoly halmozása bizonyító 

erejű.  

Metastasisok előfordulása intramedullarisan nagy ritkaság.  
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35. ábra Csigolya met 

MRI, T2W  

 
36. ábra Háti szakaszú, 

itramedullaris metastasisok 

MRI, STIR  

 
37. ábra Sacralis chordoma 

T1W+contrast, és az L.V. 

csigolya sacraliatioja.  

 

10.3. Összefoglalva: 

A radiológiai ellátásban résztvevő szakorvosjelölt megismerte azokat az alapvető közpoti 

idegrendszeri morphologiai eltéréseket, melyek alapján diagnózist / differeniál diagnózist 

állapíthat meg napi munkája során / ügyeleti helyzetben.  

A megfelelő kivizsgálási algoritmus felállításakor számba tudja venni a legcélravezetőbb 

módszereket, azok hatékonyságát a kérdés megoldása szempontjából, valamint a beteg 

szükséges megterhelését is (risk /benefit).  
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11. Fej-nyaki képalkotó diagnosztika 

Írta: Magyar Péter 
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

 

A fejezet oktatásának célja: 

A radiológus szakvizsgára készülő szakorvosjelölteket olyan ismeretekkel lássa el, hogy a 

fej-nyaki régióban előforduló számos patológiai eltérés kivizsgáláshoz a kezelőorvossal 

történő konzultáció során adekvát képalkotó diagnosztikai módszert tudjanak javasolni. 

Tegyék mindezt a régióban alkalmazható vizsgálómódszerek diagnosztikus képességeinek 

ismeretében, így a későbbiekben – már szakorvosként – a fej-nyaki régió vizsgálatait meg 

tudják tervezni és levezetni, elkerülve a kontraindikációk okozta veszélyeket. Az elvégzett 

vizsgálatok és elkészült képek szakértő elemzése során a kezelőorvos által felvetett 

iránydiagnózist képesek legyenek alátámasztani vagy elvetni, illetőleg szakvéleményükkel a 

beteg megfelelő ellátásához hozzájárulni.  

11.1. A fej-nyaki régió radiológiai anatómiája 

A fej-nyaki régió anatómiai összetettségéből fakadó patológiai diverzitás komolyabb 

diagnosztikai nehézséget okozhat a radiológusnak. Ennek a speciális anatómiai régiónak az 

ismerete, mely a képletek mellett az őket elválasztó, összetett fascia-rendszer viszonyait is 

illeti, előfeltétele a megfelelő iránydiagnózis felállításának, továbbá az adekvát kivizsgálási 

algoritmus megtervezésének. A fej-nyaki régió fontos egységet képező – ún. klinikai 

anatómiai – alcsoportokra osztható. Ezek a következők:  

I. kisagy-hídszöglet, halántékcsont, koponyaalap  

II. orbita, arckoponya, orr-melléküregek  

III. supra- és infrahyoid nyaki régiók  

(IV. gyermekkori elváltozások, transz- ill. multispaciális nyaki folyamatok.)  

A fascia-rendszer részei:  

 Fascia cervicalis superficialis (platysma)  

 Fascia cervicalis profunda:  

o lamina superficialis;  

 behüvelyezi a m. sternocleidomastoideust, a m. trapesiust, ill. egyes 

suprahyoidalis kompartmenteket  

o lamina visceralis (pretrachealis);  

 3 rétegben hüvelyezi be a hyoid izmokat  

 hüvelyt képez a zsigerek körül (pajzsmirigy, garat, gége, trachea)  

 (a garat és a nyelőcső mögött, a prevertebralis fascia ( fascia alaris) 

előtt a koponyaalaptól a Th. III. szintjéig terjed a retropharyngealis tér)  

 A Th. III. szintjében a retropharyngealis tér egy fascia „csapóajtón” 

keresztül az ún. danger térben folytatódik.  

o lamina prevertebralis;  

 axillaris (ér, ideg) hüvely  
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A fasciák az általuk határolt kompartmentekből kiinduló kórfolyamatokat hosszabb ideig 

demarkálhatják a környező struktúráktól. Képalkotó vizsgálattal a fascia általában abban az 

esetben ábrázolódik, ha lemeze kiszélesedik, pl. gyulladás esetén.  

11.1.1. A nyaki régiók új felosztási rendszere 

A kompartment-rendszer jelentősége: A képalkotó vizsgálatokkal ábrázolható 

patomorfológiai kép jellemző mintázatának értékelésével – környező struktúrák 

diszlokációjának, esetleges infiltrációjának, továbbá a folyamatok terjedésének kimutatásával 

– a kiindulási hely, így a várható szöveti eredet is jó közelítéssel meghatározható.  

A nyaki régiókat a vertikális lefutású fasciarendszer határozza meg. A koponyaalapról induló 

fasciák egy része a nyelvcsonton végződik, így elkülönítve a supra-, és infrahyoidalis 

térségeket. Egy részük végighalad a nyakon tehát supra- és infrahyoidalisan is megtalálható, 

ezek a következők: carotis hüvely, retropharyngealis tér, perivertebralis tér, posterior 

cervicalis tér. A lényegesen összetettebb suprahyoidalis kompartment-rendszer elemei: 

parapharyngealis tér, pharyngealis mucosalis tér, retropharyngealis tér, masticator tér, parotis, 

prevertebralis tér, a carotis-hüvely és a posterior cervicalis tér és a perivertebralis tér cranialis 

része.  

A szájüreghez tartozik a sublingualis, submandibularis, és a buccalis tér, valamint a nyelv 

elülső 2/3-a.  

A kevésbé bonyolult infrahyoidalis kompartment elemek: a visceralis tér /kiemelten 

kezelendő a hypopharynx, gége, trachea/, posterior cervicalis tér, a carotis-hüvely, a 

prevertebralis tér caudalis része.  

A parapharyngealis teret laza zsírszöveti tartalma miatt a szomszédos folyamatok könnyen 

diszlokálják, komprimálják, ezáltal a szeletképalkotókkal (CT, MR) ábrázolt deformitásának 

képéből következtethetünk a kórfolyamat kiindulására: a medialis kiindulású folyamatok 

lateralis irányba, a lateralis kiindulásúak medial felé diszlokálják. E tulajdonsága miatt a 

suprahyoidalis nyaki kompartmentek iránytűjének nevezik.  

11.1.2. Nyirokrégiók / klasszifikáció 

A szervezetben elhelyezkedő közel 800 nyirokcsomó közül mintegy 300 a fej-nyaki régióban 

található. E nyirokcsomók rendszerszerű klasszifikációját először Henri Rouvière írta le 

1932-ben „Anatomie des Lymphatiques de l'Homme‟ című munkájában.  

A régió malignus folyamatainak diagnosztikájában a különböző távoli terjedési utak közül a 

nyirokrendszeren keresztüli áttétképzés miatt fontos a nyirokelvezetés szisztémájának 

ismerete. A felosztási rendszerek az ér- és idegképletek melletti felületes és mély 

nyirokláncokról tesznek említést, a nyirokcsomókat 10 nagyobb csoportba sorolva:  

 6 csoport a koponyaalapon védelmi gyűrűt képez: occipitalis, mastoidalis, parotis, 

submandibularis, facialis, submentalis lokalizációban;  

 további csoportok a sublingualis és a retropharyngealis csoport;  

 cervicalis anterior és cervicalis lateralis a koponyaalaptól a claviculáig húzódnak. 

Utóbbi tovább osztható  

o cervicalis superficialis (felületesen a v. jugularis externa mellett futó) és  

o cervicalis profunda láncokra. A mély lánc részei a  

 spinalis accessorius, cervicalis transversus (posterior cervicalis térben) 

és a  

 jugularis interna mentén elhelyezkedők (parajugularis lánc).  
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Az American Joint Committee on Cancer (AJCC) és az American Academy of 

Otolaryngology – Head and Neck Surgery ezt a 10 csoportot szintek szerint csoportosította, 

mely felosztásnak prognosztikai szerepe van. Ez az úgynevezett Robbins-féle klasszifikáció. 

A fej-nyaki régióban I-VI + VII nyirokcsomó csoport különíthető el. Ezek az alábbiak: IA 

(submentalis), IB (submandibularis), IIA – IIB (felső parajugularis), III (középső 

parajugularis), IV (alsó parajugularis), VA – VB (hátsó háromszög), VI (elülső 

kompartment), VII (felső mediastinum). A különböző szinteket jól definiálható anatómiai 

képletek választják el egymástól, melyek a koponyaalap, a nyelvcsont alsó széle (carotis 

bifurcatio), a gyűrűporc alsó széle, a fossa supraclavicularis és az incisura jugularis.  

 IA – submentalis és IB – submandibularis nycs.  

 IIA + B – felső parajugularis csoport /koponyalaptól a nyelvcsont alsó széléig/  

 III – középső parajugularis nycs-k /nyelvcsont alsó szélétől a gyűrűporc alsó széléig  

 elvezetés: a naso- és oropharynx, szájüreg, hypopharynx, larynx  

 IV – alsó parajugularis nycs-k /gyűrűporc alsó élétől a fossa supraclavicularisig/  

 elvezetés: a hypopharynx, subglotticus larynx, PM és esophagus  

 VA + B – hátsó háromszög vagy spinalis járulékos nyirokcsomócsoport /MSCM 

hátsó éle mögött/  

 VI – elülső kompartment csoport /a nyelvcsont alsó szélétől az incisura jugularisig/  

 A VII csoportba a tracheo-oesophagealis sulcusban és a felső mediastinumban 

elhelyezkedő nyirokcsomók tartoznak.  

További megjegyzés, hogy a IIA és B csomók között határ a v. jugularis interna hátsó széle, 

az VA és B között pedig a m. omohyoideus superior és inferior hasa közötti ínletapadás.  

Az egyes szervek, ill. a garat különböző részei ismert nyirokelvezetési úttal rendelkeznek. 

Ennek ismerete segíthet a primer tumor felismerésében.  

11.2. Vizsgálómódszerek 

Az anatómiai bázisismeretek birtokában tisztán látható, hogy a tájék összetettsége okán az, 

hogy egy vizsgálat mettől-meddig tart a klinikai kérdéstől függ. Például az orbita esetén csak 

az orbita, esetleg a fogsorig. Arckoponya-orrgarat: csak a fogsorig. Parotis-mandibula: csak a 

nyelvcsontig. Szájüreg: gégeszint-jugulumig. Gége nem tumoros: nyelvcsonttól első 

tracheaporcig. Trachea-mellékpajzsmirigy-struma-n. laryngeus recurrens paresis: 

tracheabifurcatióig. Garattumor-gégetumor: aortaívig, stb.  

Mivel a fej-nyaki régió komplex csontos és lágyrész jellegű összetevőkből áll, a képalkotó 

eljárások legtöbbször kiegészítik egymást. A radiológusnak ismernie kell az egyes 

modalitások által feltárható viszonyokat, emellett pedig kiemelten fontos a betegről a 

kezelőorvostól kapott klinikai tájékoztatás, mert ezen ismeretek birtokában várható csak el a 

megfelelő vizsgálattervezés – beleértve a megfelelő modalitás kiválasztását is – és a klinikai 

kérdésre adható adekvát válasz. A betegcentrikus és eszköz- valamint erőforrástakarékos 

működés érdekében tehát szakítanunk kell a csekklistaszerű kivizsgálási algoritmussal, 

melyben a vizsgálati sort az határozza meg, hogy melyik vizsgálatot nem végeztették még el 

a páciensen. Ne feledjük, hogy ennek az elvnek az érvényesítése ugyanúgy a radiológus 

felelőssége is, aki a vizsgálatot elfogadja, még annak indokolatlansága esetén is.  

Másik hasznos megfontolás az úgynevezett vizsgálati előzmények kérdése. Éránkban egyre 

több szeletképalkotó (CT, MR) vizsgálat készül adathordozóra (CD) kiírt képi 

dokumentációval. Ugyan e képanyagra felkerül a „diagnosztikus értékelésre nem alkalmas” 

megjelölés, mégis vegyük a fáradtságot a páciens korábbi – idevágó – vizsgálati anyagának 

áttekintésére, hiszen egy folyamat kronológiai keresztmetszetéből is értékes információkat 
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szerezhetünk, és nemegyszer egy újabb vizsgálatot válthat ki egy ilyen temporális 

keresztmetszeti áttekintés.  

A fentiek mellett mindazonáltal nem vethető el a rutin algoritmusok jelentősége sem, hiszen 

egy vizsgálati terv begyakorlott, standardok szerinti végrehajtása előfeltétele egy objektív, 

körültekintő, későbbiekben esetleges összehasonlítási alapot képező radiológiai értékelésnek. 

Mérlegelve tehát a feltett klinikai kérdést: amennyiben viszonylag felszínes, vélhetőleg mély 

struktúrákkal összefüggést nem mutató, csontos vagy gáztartalmú struktúrák által nem takart 

eltérés vizsgálatát tervezzük, úgy elsőként fej-nyaki UH-vizsgálatot végzünk. További kérdés 

esetén MR, CT, ill. PET-CT választható, ahol számos megfontolás mérlegelendő. (1. 

táblázat)  

1. táblázat: MR és CT modalitás előnyei 

CT MR 

hozzáférhetőség 

MPR 

kevesebb mozgási műtermék (légzés, nyelés, 

érpulzáció) 

rossz állapotú beteg gyors vizsgálat (gyorsaság) 

pacemaker, fémklippek, fémidegentest, protézisek 

vizsgálhatósága 

szöveti lágyrészkontraszt 

a mellkasbementet szintjében kevesebb 

műtermék 

kisebb mennyiségű, nem jód tartalmú 

kontrasztanyag 

fogászati anyagok kevesebb műterméke  
 

Az CT és MR indikációja az anatómiai régiók szerint módosul. Általános megfontolás 

azonban, hogy trauma, ill. heveny gyulladásos folyamatokban, csontdestrukció, továbbá 

meszes képletek, sugárfogó idegentestek gyanúja esetén CT-vizsgálat választandó. Abban az 

esetben azonban, ha térfoglaló folyamat, kóros terime, összetettebb gyulladásos folyamat, 

valamint intracranialis terjedés gyanúja áll fent, MR-vizsgálatot kell végeznünk. A fej-nyak 

táj térfoglaló folyamatai esetén további megfontolás, hogy az algarat és gége daganataiban 

CT-, cranialisabb kompartmenetek esetén MR-vizsgálat választandó.  

A következő táblázat az anatómia régiók szerinti modalitás választásban nyújt segítséget (2. 

táblázat). A részletes algoritmus-választásra az aktuális bekezdésben térünk ki.  

2. táblázat: Anatómiai régiók szerinti indikációk 

Anatómiai 

régió 
CT MR 

koponyaalap 

trauma, csontdestrukció, vezetéses 

hallásvesztés, középfül gyulladás, 

cholesteatoma 

sinusok 

térfoglalás (nyaki, vagy 

intracranialis terjedés), 

percepciós hallásvesztés, 

perineuralis tumorterjedés  

orbita 
trauma, fémidegentest, heveny 

infekció 

térfoglalás, súlyos infekció 

(intracranialis terjedés)  

paranasalis 

sinusok 
trauma, infekció 

súlyos infekció, térfoglalás 

(intracranialis, orbita terjedés), 

cephalokele  

arckoponya heveny infekció, nyálkövesség térfoglalás, perineuralis tumorterjedés  

gége trauma, térfoglalás 
térfoglalás, kezelést követő kontroll 

(heg-recidíva kérdése)  

nyirokrendszer nyirkcsomóelváltozás nyirkcsomóelváltozás 
 



Orvosi képi diagnosztika posztgraduális 

250 

 

11.2.1 Röntgen vizsgálat (natív és kontrasztanyagos) 

A páciens előkészítése: nyaklánc, ékszerek levétele. A per os kontrasztanyag adása igény 

szerint.  

Páciens pozícionálása: vizsgálattól függ.  

Orrmelléküreg felvétellel a paranasalis sinusok állapotáról kapunk áttekintést. A csökkent 

légtartalom mellett folyadéknívó jelenléte, ill. a sinus fedettsége jelent kórosat.  

Az arckoponya-, valamint orbita felvétel jelentősége csökkent a CT-vizsgálatok elérhetőbbé 

válásával. Indikációja traumában nagyobb, diszlokációval járó törések kimutatásában van.  

A hagyományos fülészeti röntgen-vizsgálatok (Schüller-, ill. Stenvers-felvételek) helyét 

egyre több helyen veszi át a CT és az MR, azonban a mastoid sejtrendszer fedettségének, 

durvább csontdestrukciónak megítélésére a szakrendelői napi gyakorlatban még előfordulnak.  

Trachea légsáv felvétel készülhet a pajzsmirigy megnagyobbodás esetén az általa okozott 

felsőlégúti szűkület kimutatására. A trachea kompressziója mellett a diszlokáció is jól 

vizsgálható.  

A panoráma röntgen felvétel és a speciális fogászati felvételek a fogászati gyakorlatban mai 

napig alkalmazottak. A fogak, állcsontok eltérései mellett sugárfogó nyálkövek 

kimutatásában is hasznosak lehetnek.  

Röntgen-vizsgálatokat kontrasztanyag alkalmazása mellett is készülhetnek. Szájon át beadott 

kontrasztanyag nyelés röntgen-vizsgálatként (1. kép)a garat térfoglaló folyamataiban 

(báriumpép), ill. perforáció és postoperatív állapotok esetén (felszívódó: jódos 

kontrasztanyaggal) készülhet. Kontrasztos vizsgálat továbbá a nyálmirigyek 

vezetékrendszerének feltöltésével járó sialográfia kövek, valamint más elfolyási akadályok 

kimutatására. (Helyét átveszi lassan az MR-sialographia)  

Megemlítendő még a dacryocysto-rhinográfia a könnytömlő és csatorna vizsgálatára.  

A CT-vizsgálat elterjedésével a röntgenvizsgálatok indikációs területe csökken. Általános 

érvényű szabály, hogy egy irányból készült felvétel nem elégséges az értékeléshez, azonban 

néhány felvétel rendhagyó módon csupán egy irányból készül el. Ilyenek az oldalirányú 

orrcsont felvétel, valamint a PA készült orrmelléküreg felvétel. Orbita idegentest gyanújakor 

azonban, ha CT nem elérhető egymásra merőleges két irányból kell a felvételeket elkészíteni 

a megfelelő 3D lokalizációhoz. A fülészeti felvételeket tubussal, célzottan kell elkészíteni.  
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1. kép: oldalirányú nyelés röntgen vizsgálat felszívódó kontrasztanyaggal. A lenyelt 

kontrasztanyag a nyelőcsőbementben elhelyezkedő nyelőcső tumor miatt nem jut tovább, az 

orrüregbe regurgitált. A nyaki gerincen korábbi balesetet követő csavaros lemezes rögzítés.  
 

11.2.2 Angiográfia 

Korábban hagyományos, analóg technikával, napjainkban egyre több centrumban digitálisan, 

ún. digitális szubtrakciós angiográfia (DSA) formájában történhet a nyaki erek leképezése. A 

módszer nagy előnye, hogy diagnosztikus alkalmazás mellett terápiás beavatkozásra ( 

intervenciós radiológia) is alkalmas. Intravénás kontrasztanyag beadása mindig szükséges, 

így kontraindikációt jelent a kontrasztanyaggal szembeni túlérzékenység, valamint a 

beszűkült vesefunkció. Alkalmazási területe a nyaki artériás (carotis) rendszer 

kórfolyamataiban főként szűkületek kezelése, ill. intraarteriális chemoterápiák végzése.  

11.2.3 UH vizsgálat 

A páciens előkészítése: nyaklánc, ékszerek levétele. Lehetőség szerint a nyaki kötések 

eltávolítása, tracheostomás kanül kérdéstől függő kivétele.  

Páciens pozícionálása: Hanyat fekvő helyzet, lehetőleg a vállak alá helyezett párnával a 

nyakat kinyújtva, a páciens állcsúcsát kiemelve.  

Transzducer választás: lineáris típusú, nagyfrekvenciájú (7-13 MHz), penetranciája 4-5 cm, 

térbeli felbontása jó. Opcionálisan doppler üzemmód, illetve FNAB vezérlés.  

A fej-nyaki UH-vizsgálat módszere: A nyak középvonalában a jugulumtól a nyelvcsonton át 

az állcsúcsig, majd a szájfenék áttekintése a trigonum submentalén keresztül, illetve mindkét 

submandibularis régióban transzverzális és sagittalis síkban egyaránt (submandibularis és 

sublingualis mirigyek is áttekinthetők). Mindkét parotis átvizsgálása után a retromandibularis 

régióban a jugulodigastricus nyirokcsomó felkeresése. A nyak mindkét oldalán a 

parajugularis, továbbá a hátsó nyaki háromszögben elhelyezkedő nyirokcsomólánc és a 

nagyerek áttekintése. A gége környezete a pajzsporc mindkét laminájának ábrázolásával, 

mely nőknél a tompa gégeszög miatt a középvonalból, férfiaknál a hegyesszögű gége miatt 

kétoldalról történhet. A pajzsmirigy mindkét lebenyének, isthmusának átvizsgálása. 
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Végezetül a supraclavicularis árkok áttekintése történik a tüdőcsúcsi pleuráig.  

Megjegyzendő, hogy az UH nyakon nem alkalmas a az orrgarat egészének, a szájgarat és az 

algarat hátsó falának, a retropharyngealis térnek, a perivertebralis térnek, a masticator tér 

mandibula alatti részének, a parotis mélylebenyének, a parapharyngealis tér ill. a carotis 

hüvely cranialis részének, következésképp a felső parajugularis nyirokcsomóknak a 

vizsgálatára, a gége lágyrészeinek megítélésre. Ezeket érintő kérdés esetén mindenképp 

további vizsgálatok (CT, MR) javasoltak.  

Speciális opciók:  

 Doppler módok:  

o Color flow mapping (CFM): mozgó objektumok (pl vörösvértestek) érzékelése 

szín és árnyalatkódolt áramlásirány- és intenzitásábrázolás.  

o Duplex doppler UH-vizsgálat = B-módú real-time üzemmód + color flow 

mapping (CFM) + spektrum doppler. Lehetőség: szürketónusú képen áramlási 

irány, intenzitás és sebességmérés  

o Power-doppler: alacsony sebességű áramlásra érzékeny módszer, a modern 

készülékben áramlási irány is meghatározható.  

 Panoráma képalkotás során a transzducer vizsgálómezején túlérő képlet egyenletes 

transzlációs vizsgálófejmozgatás mellett leképezhető, azonban a nyert képen a 

távolságmérés nem megbízató.  

 Elasztoszonográfia: finom vizsgálófej-rezegtetés mellett a szöveti rugalmasság 

értékelése alapján a kórfolyamatok dignitása valószínűsíthető, így tervezett FNAB 

esetén a mintavételi hely optimalizálható. Megfontolás alapja, hogy a folyadékok nem 

összenyomhatóak, a malignus szövetszaporulat eredményezte sejtzsúfoltság pedig 

kevésbé rugalmas, mint az ép lágyszövetek.(2. kép)  

 
 

2. kép: Elasztoszonográfia: nem komprimálható érkeresztmetszet a kép bal oldalán, mellette 

„kék”, kevésbé rugalmas képlet: kóros nyirokcsomó. A szöveti rugalmassági színkód alapján 

a nyirokcsomó centrumából FNAB javasolt. 

 Kontrasztos UH-vizsgálat: az iv. beadott kontrasztanyag az érpályán keresztül a 

vizsgált szövetekbe jutva a vascularizáció  

függvényében fokozza a reflektivitást, mely néhány percig tart, hiszen a kontrasztanyag igen 

apró, felületfokozó particulumokból (microbuborékokból) tevődik össze. A rutin 
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diagnosztikában még nem alkalmazott, azonban egy eltérés erezettsége, cystosus, esetleg 

necroticus jellege akár dinamikusan is vizsgálható.  

11.2.4 CT-vizsgálat 

A páciens előkészítése: nyaklánc, ékszerek levétele. Lehetőség szerint a sugárfogó nyaki 

kötések, tracheostomás kanül, ill. kivehető műfogsor eltávolítása. Az iv. kontrasztanyag 

adása előtti rutin előkészítés (koplalás, vesefunkció, kontrasztanyag-túlérzékenységi 

előzmény, stb).  

A kontrasztos fej-nyak CT-vizsgálat a régióban alkalmazott alapprotokoll.  

Páciens pozícionálása: Hanyat fekvő helyzet, koponyatámasz. A kemény szájpadot lehetőleg 

a gantry síkjával párhuzamos helyzetbe hozzuk. A pácienst felvilágosítjuk, hogy a vizsgálat 

folyamán ne mozogjon, ne nyeljen. Bizonyos vizsgálati kérdésben (gégemanifesztáció) az ún. 

e-fonáció, pseudo-Valsalva manőver, folyamatos belégzés, vagy apnoe alkalmazása is 

javasolt.  

Protokoll választás (MDCT):  

 nyaki standard; kontrasztanyag-alkalmazás: max. 2 ml/ttkg, azaz 100-120 ml 

átlagosan beadott kontrasztanyag – késleltetés kérdéstől függően, pl. tumor esetén 1-2 

perc; kollimáció:submilliméteres; szeletvastagság: 3-5 mm; increment: 1,5 mm; 

resolution: standard; rekonstrukció: 3mm/ 1.5mm;  

   

Vizsgálati régió: kérdéstől függően…  

További CT protokollok:  

Az orrmelléküreg (arckoponya) CT a paranasalis sinusokról döntően hanyat fekvő helyzetben 

készül, a test tengelyére merőleges síkban. Ezeket az úgynevezett axiális (horizontális) 

szeleteket másodlagos képi feldolgozással koronális síkban rekonstruálni lehet, mely a régről 

megszokott OMÜ koronális (frontális) nézetét adja. Készülhetnek sagittalis síkú 

rekonstrukciók is. Ritkábban, ill. még az egyszeletes spirál CT korában az OM mérések 

hason fekvő helyzetben készültek, így elsődlegesen koronális szeletek készülhettek, melyek 

minőségét azonban a gyakori fémes fogászati anyagok, tömések rontották: műtermékessé 

tették. A vizsgálat indikációját a krónikus sinusitis jelenti, így a szájadékok környezete 

alaposabban értékelhető. Kontrasztanyag iv. beadása térfoglaló folyamatok, ill. 

komplikáltabb gyulladásos folyamatok értékelésében szükséges, azonban ilyen esetben 

elsősorban MR-vizsgálat indokolt.  

Az os temporale HRCT-vizsgálata a külső-, közép- és belsőfül finom csontszerkezetének – 

beleértve a hallócsontokat is különösen krónikus gyulladásos esetekben –, valamint 

légtartósági viszonyainak véleményezésére is alkalmas. A módszer vékony (submilliméteres) 

szeletleképezést jelent, mely jó minőségű, többsíkú képi rekonstrukciók készítését is lehetővé 

teszi.  

Natív orbita CT-vizsgálat sugárelnyelő idegentestek, továbbá friss trauma esetén javasolt. Az 

orbita csontos falának kis törése is kimutatható.  

Kontrasztos orbita CT – MR hiányában – heveny gyulladásos folyamatokban, ill. 

daganatokban indokolt. Megjegyzendő a szemlencse kiemelt sugárérzékenysége!  

Nyaki CT-angiográfia a nyaki erek állapotának felmérésében alkalmazható iv. 

kontrasztdúsított módszer, melynek során az aortaív eredéstől a koponyaalapig korai, artériás 

fázisban történik mérés a carotis-rendszerről ún. bolus-követéses technikával.  

Speciális utófeldolgozási technikák (postprocessing):  
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 Multiplanáris rekonstrukció (MPR): a vékonyszeletes mérések során izometrikus 

voxelek képződnek, melyek segítségével tetszőleges síkú, kiváló felbontású 

rekonstrukciók készíthetők.  

 Maximum intensity projection (MIP): magas denzitású képletek vastag szeleteinek 

vetületi képe keletkezik.  

 Minimum intensity projection (MinIP): hasonló az előzőhöz csak a hypodenz 

képpontok megjelenése dominál.  

 3D volume rendering: Nagy denzitáslépcsők (felületek) különböző transzparenciájú 

színkódolt, vagy monokróm árnyékolt megjelenítése.  

11.2.5 Cone-beam CT-vizsgálat 

Az elmúlt évtizedben – elsősorban a dentoalveolaris diagnosztikában – egyre elterjedtebb, 

speciális készülékigényű módszer, mely a páciens függőleges (ülő vagy álló) helyzetében a 

röntgencső egyszeri, 360 fokos körbefordulásával egy kétdimenziós flat-panel detektorra 

vetíti a rtg-sugarakat impulzus üzemmódban. Az így nyert számos 2D vetületi képet a 

számítógép bonyolult matematikai algoritmus segítségével szeletképekké, és ebből 

rekonstruálható 3D képekké alakítja. A módszer sugárterhelése általában lényegesen kisebb a 

konvencionális CT-vizsgálaténál (bár a low-dose CT vizsgálatok sugárterhelése is alacsony), 

„natív csontablakos” információtartalma közel 100 %-a annak. A készülékek által 

leképezhető volumen átmérője egyre nagyobb, jelenleg kb. 15 cm körüli. A CBCT 

készülékek elterjedtsége és ismertsége az átlagosan alacsonyabb dózis, nagyobb 

betegáteresztő képesség, kis helyigény, könnyű telepíthetőség miatt növekvő tendenciát 

mutat, általános rtg-osztályokon is terjed. Alkalmazható az orrmelléküregek anatómiai, 

légtartósági viszonyainak értékelésében, valamint fogászati diagnosztikában, kiemelten az 

implantológiában.  

11.2.6 MR-vizsgálat 

Döntően az alsó nyaki (mellkasbemenet), valamint a suprahyoidalis nyaki régióban indikált.  

A páciens előkészítése: Minden mágnesezhető fémtárgy eltávolítása (aranyékszer maradhat, 

smink eltávolítás, (mágneskártya, óra, telefon, kulcs, pénz stb. eltávolítás.). Körültekintően 

mérlegelendők a vizsgálati kontraindikációk (mágnesezhető protézis, aneurysma-klipp, 

pacemaker, cochlearis implantátum, stb). Maradhat azonban tantáldrót-aranyprotézis. Az iv. 

kontrasztanyag adása előtti rutin előkészítés (koplalás, vesefunkció, kontrasztanyag-

túlérzékenységi előzmény, stb.).  

Páciens pozícionálása: Hanyat fekvő helyzet, szimmetrikus beállítás. A vizsgált régiótól 

függően koponyatekercs -áálszögletig (fej-suprahyoidalis kompartmentek), vagy ún. 

neurovascularis tekercs alkalmazandó (infrahyoidalis kompartmentek). Bizonyos 

kérdésekben (pl temporomandibularis ízület, orbita, gége) felületi tekercsek is alkalmazhatók. 

A pácienst felvilágosítjuk, hogy a vizsgálat folyamán ne mozogjon, ne nyeljen, vagy keveset, 

a mozgási műtermékek minimalizálásához. Kisgyermekek, klausztrofóbiások narkózisban is 

vizsgálhatók.  

Orbita, arckoponya MR-vizsgálatok protokoll választás: axiális T1- és T2-súlyozott, majd iv. 

kontrasztdúsított axiális T1 + FS (zsírszupresszió) végezhető. Gyakran hasznos a coronalis 

síkú T1- és T2-súlyozott mérés is; kontrasztanyag-alkalmazás: max. 0.2 ml/ttkg, azaz 10-12 

ml átlagos mennyiségű.  

További protokollok:  

Koponya vagy belsőfül MR-vizsgálat során a kisagy-híd szögleti folyamatok igen jól 

ábrázolhatók.  
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Nyaki MR-angiográfia többféle módszer gyűjtőneve. A nyaki erekről iv. kontrasztdúsított 

módszerrel a CT-vizsgálathoz hasonló módon történhet adatgyűjtés. Megjegyzendő, hogy az 

intracranialis erek kérdésében – mely rövidebb volument jelent a nyaki érköteg hosszához 

képest – további (time-of-flight/ TOF) technika is választható.  

Speciális opciók/ mérési technikák az alábbiak:  

 Kiegészítő síkú mérések a klinikai kérdéstől függően, még akár postkontrasztosan is;  

 T2* grádiens-echo mérés gyorsasága kiemelendő, azonban a helyi mágneses tér 

inhomogenitására igen érzékeny, így alkalmazható vérzések kimutatására (hem-

jelenlét);  

 High-resolution T2-súlyozott 3D mérés – 3D rendering lehetősége;  

 MR-angiográfiás technikák;  

 FLAIR  

 STIR  

 Diffúziósúlyozott-technika (DWI): a diffúziógátlás helyén intenzív jelfokozódás;  

 MR-spektroszkópia: molekuláris analízis;  

 Speciális kontrasztanyagok: USPIO (ultrasmall superparamagnetic iron oxide)  

11.2.7 Izotóp /hybrid technikák/ 

A pajzsmirigy szcintigráfia – mint a tájék leggyakoribb izotóp vizsgálata – jódtartalmú 

radiofarmakon alkalmazásával történik. A pajzsmirigy metabolikus (hormontermelő) 

működésével analóg funkcionális információ kapható. Bizonyos dagantok meleg göbként, 

gyakrabban hideg göbként jelentkezhetnek, míg a parenchymát diszlokáló, kiszorító cystosus 

folyamatok hideg göbként jelentkezhetek.  

A mellékpajzsmirigy szcintigráfia a változatosabb elhelyezkedésű mellékpajzsmirigy 

lokalizálásában és kórfolyamatainak kimutatásban alkalmazható. A nyálmirigyek 

funkcionalitása is vizsgálható izotópos módszerekkel.  

A PET, ill. napjainkban már hybrid módszerként CT-vel (esetleg MR-rel) kombinálva: PET-

CT-ként alkalmazott vizsgálati módszer FDG /fluoro-deoxi-glukóz, jelölt molekula/ dúsító 

folyamatok lokalizációját mutatja a CT morfológiai részletgazdagságával, így a módszer 

metabolikus és morfológiai információt is nyújt. Alkalmazási területe gyulladásokban, de 

elsősorban térfoglaló folyamatokban, primer tumor keresésben, ill. onkológiai kezelési terv 

felállításához távoli áttétek, esetleges második primer tumor felkutatásában nyújthat 

segítséget.  
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11.3. Anatómiai régiók 

11.3.1. Koponyabázis 

A koponyabázist, az azt magában foglaló sellát és parasellaris régiót, ill. a halántékcsontot 

traumában, gyulladásos és térfoglaló folyamatokban egyaránt vizsgálhatjuk. Az értékeléskor 

jelentősége van a suprahyoidalis kompartmentrendszer koponyaalapi vetületének. A felosztás 

legtöbb esetben az intracranialis scalák szerint elülső, középső és hátsó scalai kapcsolatokat 

jelent. Emellett a kórfolyamatok kiindulása és terjedése szerint a következő felosztás 

lehetséges:  

 koponyaalap feletti kiindulású, lefelé terjedő  

 magát a csontot érintő, mindkét irányba propagáló  

 a koponyaalap alatti kiindulású, felfelé terjedő folyamat  

A kétirányú koponya röntgen felvétel, valamint a A Stenvers felvétel törések kimutatásában 

segíthet, azonban az intracranialis szövődmények kizárására nem alkalmas, így jelentősége 

csökken. A Schüller felvétel hasznos lehet.  

A koponyabázis CT-vizsgálata natívan a csontos szerkezet értékelésében, trauma, ill. tumoros 

destrukció esetén alkalmazható rendszerint koponya CT-vizsgálat vagy fej-nyaki CT-

vizsgálat részeként. A csontszerkezet értékelését csontos algoritmussal, 1 mm körüli 

szeletvastagsággal, axiális síkban végezzük, majd coronalis síkú rekonstrukciókat készítünk. 

E módszer a szomszédos agyszövet, ill. intracranialis propagáció értékelését nem teszi 

lehetővé. Lágyrész algoritmussal, natív és iv. kontrasztdúsított 2-3 mm szeletvastagságú 

axialis és coronalis síkú rekonstrukciókkal ez kiegészíthető, azonban lehetőség szerint a 

lágyrészértékelés MR-rel történjen.  

A koponyabázis MR-vizsgálatát rendszerint koponya MR-, vagy fej-nyaki MR-vizsgálat 

keretében végezzük natív és iv. kontrasztdúsított szekvenciákkal egyaránt gyulladásos 

folyamatok és tumoros lágyrész-propagáció kérdésében. Az intracranialis terjedés 

vizsgálatában az MR elsődleges. A basalis cisternák és a Meckel-cavum értékelésében 

az.erősen T2-súlyozott szekvencia informatív. A sinus cavernosus vizsgálatához 

postkontrasztos felvételek szükségesek. A térfoglaló folyamatok stádiumának felmérésében a 

perineuralis terjedés megítélése fontos klinikai igény. Ebben az esetben a T1- és T2-súlyozott 

szekvenciák mellett a kontrasztdúsított, zsírelnyomásos T1-súlyozott mérés nem elhagyható. 

CT-vizsgálat az idegátlépések foramenjeinek csontdestrukcióját mutatva adhat indirekt 

jeleket, azonban diagnosztikus értéke a feltett kérdésben nem számottevő.  

Izotóp-, ill. PET-CT-vizsgálat tumoros folyamatokban, csontáttétek , valamint ezen kívül 

fractura, osteomyelitis, liquorfistula keresésében javasolt.  

11.3.2. Halántékcsont 

A koponyabázis legösszetettebb csontja a halántékcsont. Közvetlen kapcsolat áll fent az 

epipharynx és dobüreg között. A kórfolyamatok a középső és hátsó scala felé is terjedhetnek 

a közeli anatómiai helyzet miatt. Az igen bonyolult felépítésű csontrendszeren belül légtartó 

(dobüreg, sejtrendszer) és folyadék tartalmazó (labyrinthus, cochlea) részei egyaránt vannak.  

A hagyományos fülészeti röntgen-vizsgálatok (Schüller, Stenvers) helyét egyre több helyen 

veszi át a CT és az MR, azonban a mastoid sejtrendszer fedettségének, durvább 

csontdestrukciónak megítélésére a szakrendelői napi gyakorlatban még alkalmazott.  

Az os temporale (HR)CT-vizsgálat a finom csontszerkezet véleményezésére igen alkalmas, 
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beleértve a hallócsontok értékelését is különösen cholesteatomás krónikus gyulladásos 

esetekben. Emellett a légtartó sejtek, üregek állapota is felmérhető. A középfül folyamatok 

nagy részében – daganatok kivételével – az MR-nél szenzitívebb. Ideális például különböző 

hátterű vezetéses halláscsökkenések, otosclerosis, diabeteses betegek malignus otitis 

externájának vizsgálatában. Hátránya a jelentősebb sugárterhelés – főként gyermekek esetén 

–, mely különösen a szemlencsét érinti. További korlátja az üregkitöltöttséget okozó 

hypodenz struktúrák közötti differenciálás igen szegényes volta, mely MR-rel is nehézséget 

okoz. Nem megfelelő az intracranialis szövődmények kimutatására sem. Iv. kontrasztanyagos 

vizsgálat alkalmas lehet glomus tympanicum tumor kimutatásában.  

MR-vizsgálat a lágyrészfolyamatok, nyálkahártya-megvastagodások, ill. 

folyadékfelszaporodás differenciálására a CT-vel képességei nem jobbak. Csontdefectus vagy 

tumoros folyamat esetén a dura helyzetének, érintettségének megítélésére jó. Gyulladásos 

vagy tumoros folyamatokban a halántékcsonton túlterjedő, esetleg extra- vagy intracranialis 

manifesztációkban, szövődményekben is alkalmazható. Krónikus otitis akut fellángolásában 

például kiemelt jelentőségű, továbbá epiduralis vagy cerebralis abscessus kizárására.  

A kisagy-híd szöglet vizsgálata (6. kép) e vizsgálat részeként, de koponya MR-vizsgálat 

során speciális – vékonyszeletes T2-súlyozott – szekvencia alkalmazásával is elvégezhető 

sensorineuralis halláscsökkenés gyanújában. Ilyenkor iv. kontrasztdúsított mérésre is szükség 

lehet. A belső hallójáratban elhelyezkedő, ún acusticus neurinoma e módszerrel vizsgálható, a 

korábban tárgyalt HRCT erre nem alkalmas.  

Megjegyzendő azonban, hogy egy-egy bonyolult fülészeti eset szakvéleményezésében 

mindkét modalitás nyújtotta információra szükség lehet.  

A módszerek a halántékcsonton túlterjedő, esetleg extra- vagy intracranialis 

manifesztációkban is alkalmazhatók: koponyaűri szövődmény leggyakrabban krónikus otitis 

talaján alakulhat ki, mely sinus thrombosis mellett epiduralis vagy cerebralis abscessus 

előfordulását is jelentheti. Ilyenkor T1-, T2-súlyozott és iv. kontrasztdúsított T1-súlyozott 

szekvencia, ill MR-venográfia készíthető. FLAIR encephalitist, DWI abscessust jelez. 

Acusticus neurinomára utaló panaszok pl. egyensúlyzavar, féloldali percepciós 

halláscsökkenés esetén is MR az alkalmazandó modalitás.  
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3. kép: A ponto-cerebellaris szöglet, valamint a meatus acusticus internus tartalmának 

értékelésében fontos szerepe van a nagyfelbontású, erősen T2-súlyozott (nem kontrasztos) 

szekvenciának: T2-súlyozott 3D DRIVE – Philips. CISS – Siemens. FIESTA – GE. Jól 

elkülöníthetők az intrameatalis n. VII. és n. VIII szakaszok. 

11.3.3. Orbita 

A fej-nyaki régión belül az orbita egy jól körülhatárolható anatómiai egység. Csontos falai, és 

fissuráin, foramenein átlépő képletei, valamint a környező intracranialis térrel, paranasalis 

sinusokkal való szoros kapcsolata, illetve szemünk, mint érzékszervünk jelenléte teszi 

kiemelten fontos tájékká.  

A kórfolyamatok korai felismerése a látásvesztés elkerülése, ill az intracranialis terjedés, 

esetleg sinus cavernosus thrombosis kialakulásának megelőzése miatt különös fontosságú. A 

radiológiai értékelést kompartmentális anatómiai felosztásának ismerete segíti:  

bulbus (elülső csarnok, lencse, hátulsó csarnok, corpus vitreum)  

septum orbitae által preseptalis, postseptalis felosztás (vénás elvezetése bír jelentőséggel)  

intraconalis tér: a külső szemizmokon belül, nervus opticus, zsírszövet  

extraconalis tér: külső szemizmokon kívül, a csontos orbitafal határolja  

Az orbita röntgen-felvétellel a sugárfogó idegentestek, ill. orbitafali nagyobb törések 

kimutatása lehetséges, azonban a CT térhódítása miatt ez háttérbe szorult.  

Az orbita/ bulbus ultrahang döntően a szemészek által alkalmazott vizsgálómódszer. A 

peribulbaris, mély retrobulbaris folyamatok kimutatásában azonban korlátozott képességű.  

Az orbita CT-vizsgálat sürgősségi helyzetekben ma már elérhető, traumában elsődlegesen 

választandó. Kis, diszlokációval nem járó csonttörések is kimutathatók általa. A nagy 

sugárelnyelésű (pl.fém-)idegentestek orbitalis, esetleg intracranialis elhelyezkedése jól 

meghatározható (3. kép). MR ebben az esetben egyébként kontraindikált. Azonban a rtg-

sugarat nem, vagy kismértékben elnyelő idegentestek által okozott indirekt jelek is nagy 

diagnosztikus segítséget jelentenek, különösen a bulbust érintő, azt perforáló sérülések 

esetén.  
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4. kép Az orbiták axialis síkú natív CT metszete. A jobb bulbus medialis részének és az 

extraconalis tér és az egyenes szemizom határán intenzív fémartefaktumot adó sugárfogó 

idegentest: CT-indikáció. 

Az orbita egyéb lokalizációjú tumorai, vagy más régióból történő ráterjedés esetén a csontos 

destrukció kimutatására szintén CT alkalmazható. Az orbitát érintő súlyos gyulladásos 

folyamatokban (cellulitis/ phlegmone, abscessus: 4. kép) a sinus cavernosusban 

szövődményként kialakuló thrombosis életveszélyes állapotot jelent, így ennek lehetőségére 

mindig gondolni kell. Ez esetben a vizsgálatot ki kell terjeszteni. Gyors hozzáférése miatt 

natív és iv. postkontrasztos CT, CT-venográfia végzendő.  
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5. kép: az orbiták axialis síkú iv. kontrasztdúsított CT metszete. A síkba került paranasalis 

sinusok kitöltöttek. A bal orbita intraconalis térségében jól körülírt hypodenz (folyadék 

denzitású) képlet (abscessus) látható. A medialis extraconalis tér szintén involvált (cellulitis). 

A lamina papyracea beroppant. A palpebra kiszélesedett, benne gázbuborékok 

(emphysaema). Heveny gyulladás, az orbita phlegmonosus, abscedáló folyamata: CT-

indikáció. 

Az orbita MR-vizsgálat leggyakrabban koponyatekercs alkalmazásával igen jó kontrasztot ad 

a lágyrészeltérések diagnosztikájában. Kiemelkedő fontosságú például neuritis retrobulbaris 

esetén.  

Térfoglaló folyamatok intrabulbaris lokalizációjában bulbus UH-vizsgálat mellett, esetleg 

surface-coil/orbita tekercs alkalmazásával végezhető MR-vizsgálat.  

A kórfolyamat pontos megítélésekor külön figyelmet kell fordítani az intra- vagy extraconalis 

lokalizáció meghatározására, továbbá a sinus cavernosus érintettségére.  

Az anatómiai felosztás szerint néhány, MR-vizsgálattal kapcsolatos megfontolás a következő.  

A bulbus vizsgálatában az MR elsődlegesen választandó kiemelkedő szöveti felbontása miatt. 

Kimutatható kórfolyamatok a vérzés, térfoglaló folyamat, sclera penetráció, 

folyadékgyülemek, retinaleválás. FLAIR szekvencia segítségével nervus opticus neuritis 

kérdésében.  

Intraconalis tér – nervus opticus vizsgálatára a coronalis síkú MR javasolt axialis és sagittalis 

síkú kiegészítő mérésekkel. Opticus neuritisben FLAIR-rel hyperintenzitás látható. 

Kontrasztos T1-súlyozott zsírelnyomásos szekvencia pedig aktív gyulladást vagy tumort 

jelezhet. A nervus opticus canalis opticusban futó szakasza szintén MR-rel értékelhető 

megfelelően a csontcorticalis jelmentessége miatt. Kis meningealis kórfolyamat gadolinium 

adását követően kimutatható.  

Az intraconalis zsírszövetben a zsírelnyomásos technikák alkalmazásánál félrevezető lehet a 

susceptibilitási műtermék (légtartó sinusok, csontok közelsége), emiatt a képek mindig együtt 

értékelendők az azonos síkban készült T2- és zsírelnyomás nélküli T1-súlyozott képekkel. 

Ritkán haemangioma, schwannoma is előfordulhat.  

A külső szemizmok hasa és íntapadása CT-vel is ábrázolható, azonban az MR egyértelmű 

előnye pl. az endocrin ohpthalmopathia aktivitásának megítélhetősége.  

Az orbitára terjedő paranasalis sinus folyamatok értékelésében a kontraszthalmozási 

tulajdonságok, valamint a T2-jelmenet segíthet gyulladásos folyamat térfoglaló folyamattól 

való elkülönítésében.  
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11.3.4. Arckoponya és orrmelléküregek 

Az orrjáratok, a páros arcüreg, a frontalis sinus, a rostasejtek, valamint az iköböl bonyolult 

anatómiai-funkcionális egységet képez. A napi gyakorlatban a paranasalis sinusok 

légtartalmának véleményezésén túl a ventillációt befolyásoló faktorok: septum deviatio, 

illetve az ún. ostiomeatalis komplex (OMC) anatómiai részletei is vizsgálhatók. Az OMC 

részei a concha nasalis media, az infundibulum ethmoidale, a bulla ethmoidalis, a processus 

uncinatus. Számos anatómiai variációjuk ismert, melyek a középső orrjáratnak és 

környezetének: a sinus maxillarisnak, rostasejteknek és sinus frontalisnak szellőzésében 

meghatározók.  

A orrmelléküreg röntgen-felvétel (OMÜ) a szakrendelői gyakorlatban alapvizsgálatnak 

számít, a légtartósági viszonyok értékelésében főként az arcüreg és homloküreg 

vonatkozásában informatív. Heveny orrmelléküreg gyulladásban, különösen gyermekek 

esetén ritkán alkalmazott, mivel e kórfolyamatok klinikailag diagnosztizálandók. Visszatérő 

gyulladásban, orrdugulásban a felvétel alapján eldönthető, van-e szükség további képalkotó 

vizsgálatra.  

Profil melléküreg felvétel: alkalmas gyerekeknél adenoid vegetatio kimutatására, amely 

nagyon gyakran áll gyerekek orrlégzési panaszainak hátterében. Kimutatásának, 

dokumentálásának messze ez a legegyszerűbb és legkevésbé kellemetlen módja.  

Az orrmelléküreg (arckoponya) CT-vizsgálata a komplikáltabb, recidív folyamatok 

hátterének értékelésre alkalmas. Natív sorozattal a légtartalom, a folyadéknívó, az igen 

vékony csontlemezek és az esetleges csontdestrukció is jól ábrázolódnak. Részletes értékelés 

adható az OMC anatómiáról, mely műtéti tervezéshez szükséges. A coronalis és sagittalis 

rekonstrukciókon az OMC mellett a nasofrontalis és sphenoethmoidalis recessusok is 

megítélhetők. Azonban a fenti kérdésekben elsődlegesen low-dose vagy CBCT vizsgálat 

javasolható. Baleseti sérülésben a vékony csontlemezek, az ún. naso-orbito-ethmoidalis 

egység sokkal részletgazdagabb, alaposabb vizsgálata lehetséges (7. kép). Kiválóan alkalmas 

a szomszédos kompartmentek érintettségének megállapítására is.  

  
 

6. kép: Szórakozóhelyen fiatal férfi arcát jobb oldalról ütés érte. Jobb oldalon: natív csontos 

algoritmussal készült coronalis síkban rekonstruált arckoponya CT. Az os zygomaticus 

tetrapoid törés az orbita alsó falának törésével, az orbitatartalom (itt csak zsírszövet) 

részleges arcüregi herniátiójával. Jobb oldali képen: csontos algoritmussal készült 

arckoponya CT 3D volume rendering rekontrukciója: a jobb os zygomaticus beroppanásos 

(tetrapoid) törése. 
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Térfoglaló folyamat gyanúja esetén ugyan iv. kontrasztanyag adásával a lágyrészképlet 

morfológia alaposabban értékelhető, mégis ilyen esetben ideálisabb az arckoponya MR-

vizsgálata. Hangsúlyozandó a szemlencse sugárérzékenysége.  

E vonatkozásban nem elhanyagolandó tény, hogy a CBCT sugárterhelése alacsonyabb lehetg 

a multislice CT-k sugárterhelésének (8. kép). A módszer hátránya, hogy iv. kontrasztdúsított 

mérések nem végezhetők, valamint az alacsonyabb expozíciós érték miatt a csontszerkezettel 

ellentétben az igen rossz lágyrészkontraszt miatt a lágyrészek értékelése nem lehetséges.  

 

 

 

7. kép: Orrmelléküreg vizsgálatok jobb oldalon natív MDCT, csont algoritmus, bal képen 

CBCT vizsgálat. Mindkét vizsgálat coronalis síkú rekonstrukciója. „A CBCT csontablakos 

információtartalma közel 100 %-a a konvencionális CT képekének”. A jobb CBCT felvételen 

a jobb OMC variációjaként concha nasalis media bullosa (*) látható a a középső orrjárat 

szűkületével. Az ívelt nyíl az infundibulum ethmoidalet jelöli. 

Megemlítendő, hogy az OMÜ CT-vizsgálat korábban (egyszeletes spirál CT-k) döntően 

hason fekvő helyzetben, 2-3 mm-es szeletvastagsággal történt, így elsődlegesen coronalis 

szeletek készültek, melyek minőségét azonban a gyakori fémes fogászati anyagok, tömések 

rontották: műtermékessé tették. Az MDCT-k alkalmazásával azonban a vizsgálat hanyatfekvő 

helyzetben is történhet, a test tengelyére merőleges síkban, elsősorban csontos algoritmussal, 

1-2 mm szeletvastagságú rekonstrukciókkal, így izometrikus voxeleket nyerve tetszőleges 

multiplanáris rekonstrukció is készülhet, mely a régről megszokott OMÜ koronális (frontális) 

nézetét adja.  

Az arckoponya MR tumorgyanú esetén alkalmazandó. Iv. kontrasztanyag adásával 

kiegészíthető, mely további értékelést tesz lehetővé.A bonyolultabb esetekben diagnosztikus 

lehet például lamina cribrosa defectuson át előboltosuló meningo- ill. encephalokelében, ahol 

a típusos agyszöveti mintázatot, esetleg liquort is kimutatja; melynek értékelése CT-vel nem 

lehetséges.  
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A gyulladás versus tumor differenciálásban általános érvényű szabály, hogy a legtöbb 

gyulladásos folyamat T2-súlyozott szekvenciával hyperintenzív, a beszáradt secretum 

jelmentes. Ha magas a proteintartalma, vagy bevérzett fokozott a T1 jelintenzitása. A 

gyulladt mucosa kontrasztanyag adását követően a felszínén halmoz, míg ödémás része alig. 

Ezzel szemben a térfoglaló folyamatok mérsékelten magas vagy intermedier jelet adnak T2-

súlyozással, kontrasztanyag adását követően pedig halmozásuk látható. Kivételt képez ez alól 

a centrumában necroticus folyamat, halmozáskiesése miatt.  

11.3.5. Nyak: suprahyoidalis és infrahyoidalis kompartmentek 

A nyelvcsont szintje feletti kompartment rendszer. Vizsgálata igen komplex, emiatt nagy 

jelentősége van a kezelőorvos és radiológus előzetes megbeszélésének, mely az optimális 

vizsgálattervezést teszi lehetővé.  

Profil nyaki röntgen: orrgarat, nyálkő, proc. styl., spondylosis deformans;  

AP nyaki röntgen felvétel: nyaki borda; trachea légsáv; nyelés rtg.  

Az ultrahang vizsgálata a csontos felszínig teszi lehetővé a vizsgálatot, így a mélyebb 

kompartmentek, például a parapharyngealis tér nagy része, a masticator tér ramus mandibulae 

mögötti részei, a retropharyngealis és mély parotis tér nem ábrázolhatók. Duzzanatok, 

csomók, gyulladások gyanújában ideális első vizsgálati módszer, kontraindikációval 

gyakorlatilag nem rendelkezik. Nyirokcsomók értékelésére, cystosus-solid folyamatok 

differenciálására igen jó. Doppler-vizsgálat keretében az erek értékelésére szűkület, 

thrombosis vonatkozásában alkalmas.A nyálmirigyek közül a submandibularis, a sublingualis 

mirigy és a parotis felszíni lebenyrészei jól vizsgálhatók. Méretbeni eltérésük, szerkezetük, 

kivezetőcső-tágulatuk, továbbá esetleges kövek, állományi gócok jelenléte jól megítélhető. A 

parotis mély lebenyrészletében előforduló körülírt képlet szeletképalkotóval vizsgálandó. Az 

ultrahang kiválóan alkalmas tűbiopsiás mintavétel vezérlésére is.  

Az CT-vizsgálatában az összetett lágyrészanatómia miatt natív és iv. kontrasztanyagos 

mérések is szükségesek. Heveny gyulladásos folyamatok, baleseti sérülések esetén 

indokoltak. Térfoglaló folyamatokban – amennyiben MR-vizsgálatra nincsen mód – kisebb 

szenzitivitással alkalmazhatók, hiszen a CT lágyrészkontrasztja az MR-nél gyengébb, 

azonban a zsírszövet (-100 HU) és a többi lágyrész (30-50 HU) közötti jelentős 

denzitáskülönbség, valamint a régió alapvetően szimmetrikus felépítése az értékelést 

segítheti. Itt visz szerepet a parapharyngealis tér, mely a suprahyoidalis térségek 

iránytűjeként említenek.  

MR-vizsgálat – a teljes fej-nyaki regionális kiterjesztés mérlegelése mellett – térfoglaló 

folyamatokban javallt. A régió malignus daganatainak kb. 90 %-át az el nem szarusodó 

laphámrák teszi ki. Emellett –főként nyáktermelő hámokban – az adenoccarcinoma 

előfordulása jellemző. Kisebb számban nagy- és kisnyálmirigyek (Warthin-tu), valamint ér- 

és idegi eredetű folyamatok alakulhatnak ki.  

Izotóp-vizsgálatra elsősorban a nagy nyálmirigyek gyulladásos folyamataiban kerülhet sor.  

A nyelvcsont szintje alatti régió  

Nyaki gerinc kétirányú röntgen vizsgálata a gerinc csontos eltéréseit mutatja. Fejfájás, 

szédülés, minor trauma esetén kerül sor. Vállba, karba sugárzó fájdalom, karzsibbadás esetén 

további ún. foramen felvétel is készülhet a forament szűkítő degeneratív folyamat, esetleges 

nyaki borda vizsgálatára.  

Trachea légsáv felvétel felső légúti szűkület, stridor, pajzsmirigy megnagyobbodás esetén 

indokolt, mely nyelés röntgen vizsgálattal egészülhet ki. Jól ábrázolódik a légcső és nyelőcső 

esetleges dislokációja, szűkülete.  

Nyelés röntgen vizsgálat fentiek mellett garat- és gége tumor gyanújakor is készül. A garat 
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kontúregyenetlensége, kirágottsága, esetleges nyelési akadályozottság utalhat a térfoglaló 

folyamat jelenlétére.  

Nyaki UH vizsgálat az arckoponya és szájfenék vizsgálatával együttesen is történhet (fej-

nyaki UH). A „csontok nélküli” lágyrész környezet ideális a vizsgálathoz. Nyaki duzzanat, 

pajzsmirigy megnagyobbodás, rekedtség, nyelési panasz esetén első vizsgálatként is 

történhet. Előnye, hogy gyorsan hozzáférhető, a vizsgálat során többsíkú, és valós idejű 

leképezésre is mód nyílik. Egy eltérés solid-cystosus jellegének megállapítására (9. kép), 

valamint egy gyulladásos folyamat beolvadása kérdésében elsődlegesen választandó. Ilyen 

eltérés lehet például lateralis nyaki cysta (az egyes kopoltyúívek és garattasakok 

maradványaiként). A garat és gége térfoglaló folyamatai alkalmanként UH-gal is láthatók, 

jellemző módon azonban a másodlagosan megjelenő nyirokcsomó duzzanat hívja fel rájuk a 

figyelmet. Ha egy nyirokcsomó kerekdeddé válik, rövidebbik átmérője > 10mm, hilusa 

eltűnik, áttétfolyamatra mindig gondolni kell.  

  

 
  

 

8. kép: Fiatal férfi bal supraclavicularis duzzanata. Felső képsor: többszörösen septált, 

cystosus képlet a nyaki értörzsek szomszédságában, melyek áramlása megtartott. Alsó 

képsor: MR T2-, T1- és kontrasztos, zsírelnyomásos T1-súlyozott képeken elsősorban 

cysticus lymphangioma gyanúja. (A hamburgi Asklepios Klinik Altona anyagából.) 

Tekintettel a pajzsmirigy felületes elhelyezkedésére ultrahang-vizsgálatra szintén ideális. A 

lebenyek, isthmus méretének, belszerkezetének, esetleges gócok, göbök meglétének 

kérdésében választ kaphatunk.  

UH-vezérelt finomtűbiopsia (FNAB) a fenti eltérések mindegyikében történhet. A 

kórfolyamatok cytológiai szintű értékelésére nyílik mód ezáltal.  

CT-, vagy MR-vizsgálat indikációi az infrahyoidalis területen a lágyrészek vonatkozásában 

közel megegyezők. CT esetében előny a vizsgálat rövidsége, a gége és garat mozgási 

műtermékeinek minimálisra korlátozhatósága. Hátrány a sugárterhelés (különösen a 

pajzsmirigy esetében), valamint a vállöv szintjében a csontok, ill. kontrasztanyag alkalmazása 

esetén a beáramló, nagy koncentrációjú kontrasztanyag okozta műtermék. Emiatt a 

mellkasbemenetben az MR választandó elsőként.Az MR-vizsgálat tovább tarthat, így a nyelés 

mozgási műtermékeket okozhat. A lágyrészek kontrasztdifferenciálása a CT-nél azonban 

sokkal jobb.  

A garat- és gégetumorok vizsgálatában a pontos kiterjedés megállapítására, valamint staging 

vizsgálatra alkalmazható.  
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Pajzsmirigy-szcintigráfia funkcionális vizsgálatra ad lehetőséget. Meleg göb elsősorban 

adenomára, hideg göb cystára, esetleg malignus folyamatra utalhat. A malignus daganatok 

közül a medullaris carcinoma (C-sejt eredetű), ill a follicularis-sejtekből származó papillaris 

(10. kép), follicularis és anaplasticus carcinoma ismert. Retrosternalisan a mediastinumba 

terjedő struma is kimutatható. A mellékpajzsmirigy-szcintigráfia hyperparathyreosisban 

segíthet az adenoma lokalizálásban különösen dystopiás mellékpajzsmirigy esetén.  

  
 

9. kép: axialis síkú UH metszetek lineáris transzducerrel. Bal oldalon: a pajzsmirigy bal 

lebenyében cystosus, septumokkal, pontszerű hyperreflexiókkal tarkított göb (FNAB: 

papillaris pajzsmirigy cc) Jobb oldalon: a pajzsmirigy mellett az előzővel megegyező 

morfológiájú képlet, FNAB: metasztatikus nyirokcsomó (szintén papillaris cc). 

A vizsgálatok értékelését segíti az a megközelítés, hogy ha meghatározzuk a kórfolyamat 

kiindulását, az adott kompartmentben előforduló anatómiai struktúrák alapján behatárolható a 

kórfolyamat mibenléte. Az alábbiakban ezt az anatómiai – patológiai megközelítést 

részletezzük:  
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11.3.5.1. Szájüreg 

11.3.5.1.1. Sublingualis tér 

Tartalom Kórfolyamat 

két sublingualis nyálmirigy, a két 

submandibularis 

nyálmirigy mély lebenye, submandibularis 

kivezetőcső, 

izmok (genioglossus, geniohyoideus, 

hyoglossus, styloglossus), 

a. lingualis, n. V/3 lingualis ágai, n. IX, XII, 

zsírszövet, nyirokcsomó 

carcinoma a szájfenéki mucosáról és a 

nyelvről, 

ranula, dermoid, epidermoid, haemgioma, 

lymphangioma, 

ectopiás (lingualis) pajzsmirigy, ductus 

thyreoglossus cysta, 

abscessus (11. kép), megnagyobbodott 

nyirokcsomó, sialolithiasis, schwannoma. 
 

 
 

 

10. kép: bal: a szájfenék coronalis síkú iv. kontrasztdúsított CT metszete. Jól ábrázolódik 

jobb sublingualisan a m. genioglossus rostjai alatti folyadékgyülem; Jobb: A sagittalis CT 

rekonstrukción jól látható, hogy a folyadékgyülem a m. mylohyoideustól és a m. 

geniohyoideustól a nyelv felé lokalizált, hátrafelé a nyelvcsont testéig terjed. Ludwig-angina: 

CT-indikáció. 

   

Megfontolások: UH-gal a felszínesebb struktúrák jól vizsgálhatók (12. kép): cystosus-solid 

elkülönítés lehetősége. MR MPR lehetőségek, zsírelnyomásos technikák. Nincsen 

sugárfelkeményedési műtermék . Sialolithiasis gyanújában első lépésben röntgen, 

bonyolultabb esetben CT alkalmazandó. Akut esetben a szájfenéki körülírt folyadékgyülem 

(Ludwig-anginaként) fulladás veszélyét rejti magában, sürgősségi beavatkozást igényel.  
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11. kép: bal: a szájfenék coronalis síkú UH metszete lineáris transzducerrel. Jól ábrázolódik a 

két m.digastricus venter anterior, a m. mylohyoideus keskeny lemeze, a geniohyoideus, 

genioglossuss, valamint mindkét sublingualis nyálmirigy; Jobb: a szájfenék mediansagittalis 

síkú UH metszete lineáris transzducerrel, melyen a m. geniohyoideus egyenes lefutása, 

valamint a m. genioglossus nyelvbe sugárzó rostjai láthatók. A kép bal oldalán a mandibula 

mentuma. 

 

11.3.5.1.2. Submandibularis tér 

Tartalom Kórfolyamat 

a submandibularis nyálmirigy felszíni 

lebenye,  

submandibularis kivezetőcső, 

nyirokcsomók 

cysticus hygroma, branchiogén cysta, dermoid, 

epidermoid, ductus thyreoglossus cysta, 

abscessus, 

megnagyobbodott nyirokcsomó, sialolithiasis 

(13. kép), nyálmirigy tumorok 
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12. kép: a submandibularis régió ferde síkú UH metszete lineáris transzducerrel. A 

nyálmirigy mélyén echoszegény tubularis képlet (tágult kivezetőcső), melyben mögöttes 

hangárnyékot adó, echoreflektív képlet látható: sialolithiasis. 

   

Megfontolások: Elsődlegesen UH-gal vizsgálandó. Túlnyomórészt zsírszöveti tartalom, így 

MR és CT alkalmazható. MR előnye a térfoglaló folyamatok differenciálása, CT-vel heveny 

infekció, szövődményes mirigykövesség vizsgálható.  

11.3.5.1.3. Mandibula 

 
 

13. kép: Axialis síkú T2-súlyozott MR szekvencia: a mandibula bal oldalán az alsó 8-as fog 

helyén hyperintenzív terület gyulladás jeleként. A páciens vizsgálata a 8-as fog extractioját 

követően, nem múló zsibbadás miatt történt. 
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11.3.5.1.4. Buccalis tér 

 

Tartalom Kórfolyamat 

m. buccinator, zsírszövet, nyirokcsomó 

gyulladások, mélyen 

penetráló bőrtumor, kisnyálmirigyek tumora 

, facialis lymphadenopathia 
 

 
 

14. kép: A bal buccalis tér axialis síkú UH metszete lineáris transzducerrel. A páciens a 

vestibulum orisba vizet helyezett (echoszegényebb terület). A kép jobb szélén felszínesen a 

m. masseter állománya, mögötte a madibula ramusa. A folyadék mögött a processus 

alveolaris látható. A m. buccinator lemeze vékony echoszegény sáv formájában szegélyezi a 

vestibularis folyadékot. 

Megfontolások: Felszínközeli elhelyezkedése miatt elsősorban UH-gal vizsgálandó. (15. kép)  

Megfontolások: MR alkalmazandó.  

11.3.5.2. Parotis tér 

 

Tartalom Kórfolyamat 

Nyálmirigy parenchyma, Stenon-

vezeték, 

n. VII, intraparotidalis 

nyirokcsomók, erek 

pleomorph adenoma, 

mucoepidermoid cc, 

adenoid cysticus cc., lymphadenopathia, Warthin tu, 

haemangioma, 

Sjögren-szindróma 
 

Megfontolások: Nyálmirirgykövességben UH, hagyományos-, ritkán MR-sialográfia 

alkalmazható. CT-vel heveny infekció, a mirigy mikorlithiasisa vizsgálható.  
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11.3.5.3. Parapharyngealis tér (pre- és poststyloid kompartment) 

 

Tartalom Kórfolyamat 

Prestyloid: a. maxillaris, a. pharyngea asc., nervus, zsír, kisnyálmirigyek; 

Postsyloid (carotis-hüvely): a. carotis, v. jug. 

interna, 

n. IX, X, XI, XII, n. sympatheticus, 

nyirokcsomók 

pleomorph adenoma, beterjedő 

laphám cc., lipoma, schwannoma, 

glomustumor, schwannoma, 

lymphadenopathia 
 

Megfontolások: MR alkalmazandó.  

11.3.5.4. Masticator tér 

Tartalom Kórfolyamat 

mandibula, rágóizmok, n. V/3 ágai, 

erek 

schwannoma (16. kép), sarcomák, 

odontogén tumorok, cysták, abscessus, 

ostomyelitis, lipoma, haemangioma, 

lymphangioma, 

ritkán pseudoaneurysma, gyermekkorban 

rhabdomyosarcoma 
 

Megfontolások: A kompartment a középső koponyagödör felé a foramen ovalén („a 

masticator tér kéménye”) át közlekedik. CT alkalmazandó trauma (mandibula törés) és 

heveny gyulladás esetén. MR pedig térfoglaló folyamatokban és tumorok perineuralis 

terjedésének kérdésében.  

 
 

 

15. kép: Idős nő kb. 6 hónapja fennálló, fájdalmatlan jobb arc duzzanata. MR-vizsgálattal a 

jobb masticator tér és a bucca határán T2-súlyozott szekvenciával intermedier jeladású, 

kontrasztanyag adását követően mérsékelt, homogén halmozást mutató, 4.3 x 3.5 cm-es 

terime. A n. madibularisból kiinduló schwannoma. Diff.dg: laphám cc, sarcoma, ill malignus 

schwannoma kevéssé valószínű. (A hamburgi Asklepios Klinik Altona anyagából.) 
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11.3.5.5. Pharyngealis mucosalis tér 

Tartalom Kórfolyamat 

a naso- és oropharynx, a szájüreg és 

a hypopharynx felső részének nyálkahártyája és 

submucosája, 

nyirokszövet, kisnyálmirigyek, garatizmok 

laphám carcinoma, 

nyálmirigytumorok 

 

Megfontolások: A mucosa felszín kis tumorai MR-rel gyakran nem mutatkoznak. Nagy 

térfoglalás abszolút MR indikáció. Szájüregi rákok esetében a mandibula érintettsége szintén 

MR-rel vizsgálandó, azonban specifitását csökkentheti az ún. chemical shift műtermék, és a 

társuló gyulladás. CT választható a hypopharynx és gége rákjaiban.  

11.3.5.6. Visceralis tér 

Tartalom Kórfolyamat 

gége, hypopharynx, pajzsmirigy, 

mellékpajzsmirigy, trachea, nyelőcső, 

peritrachealis nyirokcsomók, n. laryngeus 

recurrens 

laphám carcinoma, pajzsmirigy és 

mellékpajzsmirigy adenoma, carcinoma 

 

Megfontolások: A garatban kialakuló daganatok osztályozásában a hármas (naso-, oro-, 

hypopharynx) felosztás az alkalmazott. A gégefolyamatok ugyancsak hármas felosztása 

ismeretes: eszerint megkülönböztetünk supraglotticus, glottis szintjét érintő és subglotticus 

daganatokat. A gége és algarat daganataiban CT-vizsgálat, egyéb tumorok esetén MR a 

választandó módszer.  

11.3.5.7. Retropharyngealis tér 

Tartalom Kórfolyamat 

nyirokcsomó /suprahyoidalis régió/, gyulladás, abscessus, lymphadenopathia 
 

Megfontolások: CT-vel heveny gyulladásos folyamatok vizsgálhatók, nyirokcsomó 

beolvadás, ill lymphadenitis.  

11.3.5.8. Posterior cervicalis tér 

Tartalom Kórfolyamat 

zsírszövet, n. spinalis accessorius, és scapularis 

dorsalis, 

spinalis accessorius nyirokcsomók,  

nyirokcsomó metasztázis, lymphoma, 

lipoma, sarcoma, 

cysticus hygroma (17. kép), branchiogén 

cysta 
 

Megfontolások: Döntően zsírszöveti tartalom okán CT és MR egyaránt választható, azonban 

nagykiterjedésű folyamat környezeti differenciálására MR alkalmasabb.  
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11.3.5.9. Prevertebralis tér 

Tartalom Kórfolyamat 

anterior kompartment: csigolya, gerincvelő, a. 

vertebralis, n. phrenicus, m. scaleni 

posterior kompartment: hátsó csigolyarészek, 

paraspinalis izmok 

csigolya osteomyelitis, fasciitis 

necrotisans, metasztázik, 

schwannoma, 

neurofibroma, ritkán chordoma, 
 

Ez esetben elengedhetetlen a natív mérést követő, iv. kontrasztdúsított MR sorozat 

elkészítése a lágyrészpropagáció, a prevertebralis lágyrészkiszélesedés, csigolyafolyamat, 

regionális nyirokcsomó megnagyobbodás megítélésére. Az értékelésben a primer folyamat 

kiterjedése, a. áttétfolyamat jelenléte esetén az egy-, vagy kétoldaliság meglétére, valamint 

esetleges csontdestrukció kialakulására kell figyelmet fordítani. A radiológiai 

véleményalkotás alaposságán sok múlik, ugyanis az adekvát kezelési terv felállításához a 

klinikai képen, szövettani típuson kívül a fenti információ megléte nélkülözhetetlen.  

11.4. Összefoglalás 

A fej-nyaki régió összetett kompartmentalis anatómiájának, valamint az egyes alrégiókban 

elhelyezkedő anatómiai struktúrák pathológiás elváltozásainak ismerete, továbbá a tájékon 

alkalmazható számos képalkotó modalitás képességének biztos tudása, a vizsgálatok tervének 

felállítása és jó technikai kivitelezése, valamint az így nyert információk és képek megfelelő 

értékelése által a radiológus szakorvosjelölt képessé válik a kezelőorvos által felvetett 

iránydiagnózis alátámasztására vagy elvetésére, ezáltal radiológusként szakvéleményével 

hozzájárul a beteg megfelelő ellátásához.  
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12. Az emlő komplex képalkotó diagnosztikája 

Írta: Dömötöri Zsuzsanna 
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

A fejezet írásának célja: Röviden bemutatni a korszerű, komplex emlődiagnosztikát, 

ismertetni mammographias szűrővizsgálat jelentőségét, a különböző vizsgáló eljárásokat, 

azok indikációit, alkalmazási sorrendjét és a tőlük várható információkat a 

szakorvosjelölteknek, illetve azon radiológus szakorvosoknak, akik érdeklődnek az 

emlődiagnosztika iránt.  

12.1. Bevezetés 

Az emlődiagnosztika csaknem egyidős a radiológiával. Az első vizsgálatok még eltávolított 

emlőkön az 1910-es években történtek, majd főként Amerikában egyre szélesebb körben 

végezték az emlő röntgenvizsgálatát. Magyarországon az 1950-es évek közepén voltak az 

első mammographias vizsgálatok Az 1970-es évek végén jelent meg és terjedt el az 

emlődiagnosztikában az ultrahang-vizsgálat, amely a második leggyakoribb, legfontosabb 

vizsgáló eljárás napjainkban is. Ezt követően tovább bővültek a diagnosztikus lehetőségek, a 

CT, MRI és az izotóp vizsgálatok, PET/CT belépésével.  

Az emlődiagnosztika ma is a radiológia egyik leggyorsabban változó területe. Újabb 

technikai eszközök jelentek meg az utóbbi évtizedben, amelyek jelenősen javították a 

képalkotást, a képfeldolgozást (digitális módszer) és a mintavételi lehetőségeket. Ennek 

eredményeképpen módosult a kivizsgálás menete is. A gyors változás fő mozgató ereje a 

technika fejlődése mellett az a tény, hogy az emlőrákos betegek száma az egész világon, így 

Magyarországon is egyre emelkedik. A betegség pontos okát nem ismerjük, ezért a primer 

prevenció még nem megoldott. Másodlagos prevencióra van mód, ami a szűrővizsgálatok 

széles körben történő elterjesztését, a szűrés során a kicsi, preklinikai stádiumban levő 

daganatok kiemelését és az azonnal megkezdett, adekvát terápiát jelenti. Bizonyított, hogy 

ezzel a módszerrel a mortalitás igen jelentős, akár 40%-os csökkenése is elérhető.  

12.2 A mammographia típusai 

12.2.1. Mammographias szűrés :  

Tünet- és panaszmentes nőknél, a veszélyeztetett korcsoportban, meghatározott és ellenőrzött 

feltételek mellett, rendszeres időközökben ismételt emlővizsgálat. Nem ad definitív 

diagnózist. Hatékonyságát elsősorban a rendszeres ismétlődés biztosítja. Az elérendő cél, 

hogy az emlőtumorok mintegy 80%-át szűrés során fedezzék fel.  

Miért lehet szűrővizsgálatot végezni?  

Az emlőrák, keletkezését, megjelenését, szövettani típusát, lefolyását, prognózisát illetően 

igen sokszínű, heterogén megbetegedés. Minden típusra jellemző a progresszivitás, de 

kezdetben egyik formája sem tekinthető systemas megbetegedésnek. Fejlődése során minden 

típusnak van egy olyan fázisa, hosszabb vagy rövidebb, amikor a daganat még klinikailag 

tünetmentes, de képalkotó módszerek segítségével már felfedezhető.  

Milyen gyakran történjen a szűrővizsgálat?  

A szűrővizsgálatok bevezetése óta ez az időintervallum többször módosult, akárcsak a 

szűrésben résztvevők korcsoportja. Ma nemzetközileg leginkább elfogadott, 45-54 éves 
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korúak, másfél évenkénti, a 54-65 év közöttiek 2 évenkénti szűrése. Magyarországon jelenleg 

a 45-65 év közötti nők szűrése folyik, a vizsgálatok kétévente ismétlődnek. A veszélyeztetett 

csoportba tartozóknál (familiáris emlőrák, halmozott tumoros előfordulás, BRCA1 és 2 

génhordozók) ajánlott 40 éves kortól évente részt venni a vizsgálatokon. Az utóbbiaknál a 

hatékonyság fokozása érdekében az MRI-vel történő szűrést ajánlják. Jövőbeni cél: a szűrés 

40 éves korban történő elkezdése, 1 éves intervallumokkal, valamint a szűrés folytatása 65 

évnél idősebb nőknél is. A veszélyeztetett csoport szűrését 30 éves kortól javasolnák. A 

tapasztalatok és számítások szerint a szűrővizsgálatok szakmailag és pénzügyileg akkor 

eredményesek, ha a meghívottak minimum 70 %-a megjelenik a szűrővizsgálaton. A jól 

működő emlőcentrumokban felfedezett, 15 mm-nél kisebb méretű emlőrákok aránya 50% 

felett van, és a tisztázó vizsgálatokra visszahívottak aránya 5% alatt marad.  

12.2.2. Klinikai mammographia:  

Tünetekkel, panaszokkal jelentkező betegeken végzett vizsgálat, életkortól függetlenül. A 

vizsgálat szakorvos jelenlétében történik, és definitív diagnózissal zárul.  

Szükséges, hogy mind a szűrő, mind a klinikai mammographias vizsgálatok egyre inkább 

csak a minőségbiztosítás követelményeinek megfelelő egységekben történjenek, ahol a 

korszerű technika (modern, lehetőleg direkt digitális felvételi berendezés, nagyfelbontású UH 

készülék, mintavételi lehetőségek, szterotaxiás berendezés, rendszeres minőségi kontroll) 

mellett biztosított a képzett szakszemélyzet is. (szakasszisztensek, és az emlődiagnosztikai 

jártassági vizsgával bíró radiológus szakorvos)  

12.3. Képalkotó eljárások 

A képalkotó módszerek fajtái  

1. Mammographia  

 analóg, digitális módszer, tomosyntesis  

1. Az emlők és a környező nyirokrégiók ultrahang vizsgálata  

2. MRI- vizsgálat  

3. CT – vizsgálat  

4. Izotóp vizsgálatok  

5. Intervenciók:  

o diagnosztikus pneumo-cystographia ( ma már, a jó felbontású UH készülékek 

birtokában nem tartozik tartozik a korszerű eljárások közé, sugárterheléssel is 

jár) galactographia, mintavételi eljárások, lokalizációs módszerek terápiás: 

percutan tumorablatio radiofrekvenciás ablatio (REFA), MRI vezérelt 

fókuszált ultrahang (FUS)  

 CT vizsgálat: A jelenlegi technika mellett az emlődiagnosztikában szerepe erősen 

korlátozott. A mellkas CT-n látható elváltozások ismerete viszont fontos. (Meszes 

laesiok, plasztikai műtétek nyomai, zsírnecrosis, postirradiatios elváltozások). 

Kifejlesztés alatt van egy nagy felbontású emlő-CT.  

 Izotóp vizsgálatok: emlőscintigraphia, nem tapintható tumor, sentinel nyirokcsomó 

jelölése, PET, SPECT, PET/CT  
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 Új vizsgálóeljárások, kiegészítő módszerek: Diffúziós MRI, MRI-spectroscopia 

(MRS), DOBI (Dinamical Optical Brest Imagine), potenciál elvezetések, 

laboratóriumi vizsgálatok  

Az emlődiagnosztikában alkalmazott képalkotó módszerek feladata:  

szűrővizsgálat stádium-meghatározás  

kóros elváltozások kimutatása nem tapintható elváltozások műtét előtti jelölése  

dignitás pontos meghatározása specimen- mammographia  

célzott biopsziák vezérlése terápia hatákonyságának monitorizálása  

implantátum vizsgálata emlékeztető jelölés kezelés előtt  

részvétel a terápiás tervezésben kontroll vizsgálatok 
 

12.3.1. Mammographia:  

Alapvető vizsgálómódszer mind a mammographias szűrésnél, mind a diagnosztikus (klinikai) 

mammographiánál, melynek során során az emlőről felvételek készülnek.  

Előnyei:  

 magas a diagnosztikus pontossága,  

 a nála érzékenyebb módszerekhez képest, pl. MRI, lényegesen olcsóbb, könnyebben 

hozzáférhető  

 segítségével 2 évvel korábban diagnosztizálható az emlődaganat a klinikai tünetek 

megjelenése előtt  

 megbízhatóan ábrázolja a mikromeszesedéseket  

 biopsziák sztereotaxiás vezérlése  

 reprodukálhatóság, vagyis az összehasonlítás lehetősége  

Hátrányai:  

 sugárterhelés  

 denz emlőben bizonytalan  

 klinikai vizsgálatnál 10%, szűrővizsgálatnál 20 % az álnegatív esetek aránya  

 kompresszió mastodyniánál panaszt okozhat  

   

A mammographias képalkotás típusai:  

 Hagyományos mammographia: a kép keletkezése, kidolgozása, megjelenítése, és 

tárolása egy helyen, a röntgenfilmen történik. Technikai feltételek: alacsony KV (25-

32 KV, magas sugárintenzitás, (mAsec), speciális anódú, kétfókuszú röntgencső, 

speciális film, speciális sötétkamrai munka.  

 Digitális mammographia: Lehet foszforlemezes vagy direkt digitális eljárás. Az 

emlővizsgálatnál az utóbbi a választandó módszer. A képalkotás egyes fázisai ennél 

az eljárásnál szétválnak. A kép keletkezése a detektoron, megjelenítése a 

nagyfelbontású monitorokon, tárolása pedig különböző tároló médiumokon történhet  
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1. kép /A:digitális mammographia működési elve, B:digitális felvételi berendezés, C: 

nagyfelbontású monitorok. 

Bár a digitális képalkotásnál a térbeli felbontás nem jobb, mint a hagyományos módszernél, 

egyéb tulajdonságai miatt mégis pontosabb és előnyösebb, főként a radiológiailag denz emlők 

esetében, valamint 50 éves kor alatt, prae- és perimenopausaban.  

További előnyei:  

jelentősen csökkenthető a 

sugárterhelés a 

direkt digitális módszernél 

képmanipulációs (postprocessing) lehetőségek: 

nagyítás, invertálás stb.  

jobb a kontraszt, az élesség teleradiológia: távleletezés, supervisori funkció  

stabil a képminőség 
könnyebb a beteg követése – elkerülhetők a felesleges 

ismétlések és biopsiák  

az anatómiai struktúrákat jobban 

ábrázolja 
egyszerűbb az archiválás  

több mikromész ismerhető fel 
CAD = komputer asszisztált felismerés 

(tapasztalatszerzés)  

nincs sötétkamrai munka 

(környezetvédelem) 
 

nagyobb a kapacitás  
 

 Tomosyntesis: kiegészítő eljárás, elterjedőben van, rutinellátásban még nem 

alkalmazható. A vizsgálat során digitális rétegképek készülnek az emlőről egy 

speciális, köríven mozgó mammographiás berendezéssel. Az elváltozás környezetéből 

történő kiemelése révén megkönnyítheti annak elemzését, karakterizálását. Az 

értékelés a hagyományos vizsgálathoz képest több időt igényel, és jelenleg a 

mikromeszesedések ábrázolása is rosszabb.  

   

Mammographiás felvételi típusok:  

Minden emlőről kétirányú felvétel készítendő.  

Standard felvételek: cranio-caudális (CC), félferde oldalirányú mediolaterális (MLO)  

Kiegészítő felvételek: pl. laterális (medio-laterális, latero-mediális),  

Nagyított felvételek:  

a: direkt-nagyított felvételek speciális kompressziós tubussal,  
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b: teljes mezős (nyitott), direkt nagyított felvételek nagykiterjedésű laesionál  

Egyéb kiegészítő, speciális felvételek: pl.: axillaris vagy „Cleopatra” felvétel. Eklund 

felvétel, implantátum beültetés után.  

Az optimális minőségű mammographias felvételek készítése nem könnyű feladat, ezért a 

képalkotó-lánc folyamatos technikai ellenőrzése szükséges. A minőségbiztosításnál a 

képminőséggel összefüggő követelményeket országonként törvényileg szabályozzák, 

különböző teszteket írnak elő, és meghatározzák, hogy az egyes ellenőrzéseket milyen 

gyakorisággal kell elvégezni.  

12.3.2. Az emlő és a nyirokcsomó régiók ultrahang vizsgálata:  

A második leggyakrabban alkalmazott emlővizsgáló módszer. Az emlőbetegséggel 

kapcsolatos intervenciók túlnyomó részét is UH vezérléssel végzik. 35 éves kor felett a 

röntgen mammographia kiegészítője, 35 éves kor alatt - malignitás gyanújának kivételével - 

önálló, vagy első vizsgálatként alkalmazandó. Nagy volumenű emlőnél a mammographia 

nem mellőzhető. Első vizsgálatként vagy önállóan végezendő terhesség és laktáció alatt, 

valamint gyulladásos tüneteknél az akut fázisban, pubertáskori gynecomastia esetében.  

Technikai feltételei: Az emlő áttekintéséhez 10 MHz –es, 4-5 cm-nél nem hosszabb, finom 

felbontású lineáris vizsgálófej szükséges. Előnyös az ennél magasabb frekvenciájú kiegészítő 

vizsgálófej (12 MHz) a felületes elváltozások jobb megközelítésére. A vizsgálatot 

megfelelően dokumentálni kell.  

Diagnosztikus indikációi:  

solid és cystosus képletek elkülönítése terápia hatékonyságának monitorizálása  

mammographiával nem specifikus laesiok 

elemzése 
recidíva kimutatása  

célzott biopsiák vezérlése implantátum ellenőrzése  

locoregionális nyirokcsomók vizsgálata 
műtéti szövődmények, haematoma, seroma 

kimutatása  

intracysticus elváltozások kimutatása  
 

   

Terápiás indikációk:  

 cystapunctio  

 tályogdrenázs  

Doppler vizsgálat:  
Alapja a tumoros szövet fokozott érellátása (neoangiogenesis). Csak kiegészítő eljárásként 

alkalmazható.  

A vizsgálat nyújtotta lehetőségek:  

 Differenciál diagnosztika:  

Benignus és malignus elváltozások elkülönítése a benignus és malignus doppler-jelek 

alapján. Értéke azonban korlátozott.  

Benignus doppler-jelek: alacsony és szimmetrikus vaszkularizáció, alacsony áramlási 
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sebesség, alacsony flow, mérsékelt rezisztencia index  

Malignus doppler-jelek: vaszkuláris aszimmetria, fokozott vaszkularizáció, magas flow, 

magas rezisztencia index, sugaras elrendeződés  

 Prognosztika: segíthet a magas rizikójú betegek kiemelésében  

 Radio-kemoterápiánál: a terápia hatékonyságának monitorizálása  

   

Kontrasztanyagos ultrahang vizsgálat:  

Ultrahang-kontrasztanyagok alkalmazása az emlődiagnosztika területén még kutatási 

fázisban van.  

Újabb lehetőség a 3D automatizált UH vizsgálat ─ nálunk még nem jelent meg a 

gyakorlatban ─, amely alkalmas az emlő denz részeinek szeletenként történő pontos 

vizsgálatára, ezáltal több, korábban rejtve maradó kis tumor kimutatására.  

Sonoelastographia:  
A szövetek rugalmasságának körülírt változását mutatja.  

Alkalmazásának alapja az a tény, hogy a tumorok általában keményebbek. A kompresszió és 

dekompresszió alatt készült felvételek összehasonlítása javíthatja a benignus és malignus 

elváltozások elkülönítését, jelenleg azonban nem elfogadott módszer a mindennapi 

gyakorlatban.  

12.3.3. Mágneses magrezonanciás emlővizsgálat (MRI):  

Feltétele: Legalább 1,5 T-s készülék, emlőtekercsek, kiértékelő mammographiás szoftwer, 

kontrasztanyag, intervencióknál pedig MRI kompatibilis biopsiás felszerelés, jelölődrótok.  

A vizsgálómódszer a malignus daganatra jellemző fokozott neoangiogenezisen, 

megnövekedett vérellátáson alapul.  

Indikációk:  

multifokalitás, bilateralitás 

megbízható kimutatása 
recidíva, heg differenciálása  

okkult primer tumor keresése 

valószínűleg emlő eredetű axillaris 

metastasis esetén 

implantátum - ruptúra gyanú  

az elváltozás méretének pontos 

meghatározása 
neoadjuvans kezelés követése  

nagy kiterjedésű szerkezeti torzulás 

eredetének tisztázása 

szűrővizsgálat magas rizikójú nők körében, pl.: BRCA 

1-2 génhordozóknál, bizonyított familiáris emlő és 

petefészek tumoroknál  

mellkasfali érintettség bizonyítása  
 

   

A. Natív plusz kontrasztanyagos vizsgálat: T1, T2 sorozat, zsírelnyomás és subtrakciós 

eljárás.  

B. Dinamikus emlő-MRI: ( dinamikus görbe felvétele):  

A benignus és malignus elváltozások legtöbbször eltérő dinamikájú és morfológiájú 

kontrasztanyag halmozást mutatnak.Malignus elváltozásokra leggyakrabban jellemző: gyors 

kontrasztanyag halmozás és gyors kimosódás (wash out). Benignus folyamatokra legtöbb 
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esetben jellemző: lassabb kontrasztanyag halmozás, átmeneti plató megjelenése, lassabb 

kimosódás. (2. kép)  

 
2. kép  

 

Előnyei:  

 nagy érzékenység  

 nincs sugárterhelés  

 érvényesülnek a kontrasztanyag adásának előnyei is  

Hátrányai:  

magas a költség, még mindig szűkös a 

kapacitás 
benignitás, malignitás elkülönítése korlátozott  

micromeszeket nem ábrázolja 
nem végezhető MRI általános kontraindikáció 

esetén sem, pl.: klausztrofóbia, pacemaker stb.  

nem végezhető sebészeti műtét után 6, 

sugárkezelés után 12-18 hónapon belül 
 

 

12.3.4. CT-vizsgálat:  

Az emlődiagnosztikában az MRI vizsgálat belépésével jelenleg gyakorlatilag nincs szerepe.  

12.3.5. Izotóp vizsgálatok:  

A. Emlőscintigraphia: jelentősége az utóbbi időben csökkent. A vizsgálat során Tc99-mal 

jelzett MIBI radiofarmakon dúsul a tumoros szövetben aktív sejtmunka révén, amit egy 

kamera rögzít.  

B. PET, SPECT, PET/CT:  

Az emlő PET/CT vizsgálatának alapja a daganatos szövet megváltozott anyagcseréje, ami 

fokozott glukóz metabolizmusban nyilvánul meg. A radiofarmakon az FDG. FDG = 18F-

deoxi-glukóz.  
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Indikációi:  

 staging: nyirokcsomóstátusz felmérése, távoli áttétek kimutatása  

 neoadjuvans kezelések követése  

 reziduális tumor kimutatása  

 heg és recidíva elkülönítése  

 lokálisan előrehaladott, recidív tumorokban, metastasis gyanújakor akár első vizsgálat 

is lehet  

Előnyei  

 elsősorban a staging lehetősége  

 heg és recidíva elkülönítése  

 a terápia monitorizálása  

Hátrányai:  

szűrővizsgálatra nem alkalmas micrometastasisok kimutatása bizonytalan  

emlőcc. gyanújakor rutinvizsgálatra nem 

megfelelő, mert, a: térbeli felbontása 

miatt az egy cm-nél kisebb tumorok 

kimutatásában érzékenysége kicsi.  

b: az alacsony FDG aktivitású tumorok 

mérettől 

függetlenül is rejtve maradhatnak a  

vizsgálat során 

az őrszemnyirokcsomó biopsiát nem 

helyettesíti  

 

   

C. Nem tapintható kis tumorok műtét előtti jelölése: az elváltozás pontos műtéti 

eltávolítása céljából.  

D. Őrszemnyirokcsomó (sentinel) jelölése:  

Célja: Lehetővé tenni a patológus számára az áttétképződés legvalószínűbb helyének 

részletes feldolgozását.  

12.3.6. Intervenciók az emlődiagnosztikában:  

A. Pneumo-cystographia:  Bizonyos esetekben (pl. sűrűbennékű, szeptált), cysták leszívása 

után, az üreg levegővel történő feltöltését jelenti, intracysticus tumor kizárása céljából. 

Pontosan informál az intracysticus elváltozásról és környezetéről. Jelentősége az ultrahang 

alkalmazása óta erősen csökkent, nem tartozik a korszerű emlődiagnosztikai eljárások közé.  

B. Ductographia: (4 A és B kép 2 ir. direkt nagyított felvétel) Vérző, váladékozó emlők 

esetében indokolt a végzése, előzetes mammographia, ultrahang vizsgálat és a váladék 

cytologiai mintavétel után.  

Az eljárás során. a váladékozó ductus kanülálása, után felszívódó kontrasztanyagot 

fecskendeznek be, mely a váladékozó ductushoz tartozó tejutak öntvényképét rajzolja ki. A 

direkt nagyított, kétirányú felvételeken a kóros eltérés éles szélű telődési hiány, irreguláris 

árnyékkiesés, ductusamputatio vagy telődési stop formájában jelentkezik.  

A váladékozás leggyakoribb oka a benignus jellegű intraductalis papilloma, ductectasia, 

gondolni kell azonban micropapillaris carcinoma jelenlétére is. A malignus tumorok mintegy 
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7%,-nál mutatkozik véres, kb. 13 % - anál savós (szalmasárga, víztiszta) váladék. A 

váladékozás általában egyoldali, legtöbbször egy járatból ürül, spontán, vagy nyomásra. 

Hormonális okok miatt is előfordulhat váladékozás, ez azonban gyakran kétoldali, és több 

járat is érintett. (A cytologia negatív, a laborvizsgálat gyakran mutat magasabb prolactin 

értéket).  

C. Mintavételi technikák, célzott biopsiák:  

 Cytologiai:  
o Exfoliatív cytologia: tumorgyanús váladékból  

o Exulcerátumból: kontaktabráziós mintavétel  

o Finomtű-aspirációs biopsia (FNAB, FTAB): Tűméret: 19-21, aspirátum: sejtes 

elemek,  

o vezérlés: UH vagy röntgen (lyukas lemez vagy stereotaxia) (5. kép)  

Előnye: egyszerű, gyors, olcsó  

helyesen végezve szenzitivitása és specificitása 98% feletti  

a tűhegyérzés informál a daganat konzisztenciájáról  

daganatsejt-szóródás veszélyével nem kell számolni  

a módszerrel nem csak keneteket lehet készíteni, de formalinos feldolgozással beágyazásra is  

alkalmas, ami receptor meghatározásra, flow cytometriára, és fagyasztva RNS analízisre is  

használható  

Hátrány: sejtszintű információt ad  

sejtszegény daganatoknál kevésbe informatív  

 Hystologiai:  

Szövethenger (core) tűbiopsia (CTB): A FNAB-hoz képest a beavatkozás invazívabb jellegű.  

Indikációi: benignitás egyértelmű bizonyítása műtét nélkül  

- indeterminált meszek, szerkezeti torzulások tisztázása  

- malignitás esetén: műtéti és terápiás tervezés segítése  

- intraoperatív fagyasztás helyettesítése  

- receptormeghatározás,  

- operált emlőnél: recidíva, fibrosis, zsírnecrosis, heg elkülönítése  

 automata pisztolyos mintavétel: tűméret: 14-16G, minta: szövethenger, vezérlés: UH 

vagy röntgen (6. kép)  

 vacuum core biopsia (Mammotome) (VCB): tűméret: 8-12G, minta: összefüggő 

szövethenger. Vezérlés: röntgensztereotaxia vagy MRI  

 Új lehetőség a fekvő sterotaxiás vacuum core biopsia tűméret: 8 G: Előnye az ülő 

stereotaxiával szemben, hogy pontosabb, (szövethenger vastagabb), a mintavételi 

helyek lehetősége nagyobb, nem fenyeget a vagotonia okozta tünetek fellépése. 

Hátránya, drága, jelenleg igen szűk a kapacitás.  
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4-5 ábrák 

A kóros laesiok nagyobb része ultrahang vizsgálattal látható, ezért ezekben az esetekben az 

ultrahang a vezérlő eszköz. Ez a módszer gyorsabb, olcsóbb, a beteg számára kevésbé 

megerőltető. Az ultrahang vezérelt biopsia végezhető szabad kézzel, ez az ún. „free hand „ 

módszer - ez a technika a legelterjedtebb és egyszerűbb, de nagy gyakorlatot igényel - vagy 

biopsiás feltéttel. A tű vezetése a vizsgálófej hosszával párhuzamosan, vagy arra merőlegesen 

történhet.  

Egyéb esetekben sterotaxia (3D), vagy lyukas-lemez, vektor-lemez (2D) vezérlés 

alkalmazandó. Az utóbbi eljárás ma már nem javasolt. A 3D sztereotaxianál a célba juttatás 

pontosabb, bár a 2D eljárással ellentétben nem lehet pásztázni, és sokkal drágább is, mégis 

inkább a 3D-s módszer választandó.  

A csak MRI–vel látható eltérések biopsiájára az MRI-vezérlés szolgál.  

ABBI (Advanced Breast Biopsy Instrumentation):  

Helyi érzéstelenítésben végzett sebészi excísiónak számító beavatkozás, melynek során 10-22 

mm-es átmérőjű szövethengereket távolítanak el. 100%-os pontosságú.  

Fontos, hogy a mintavételt végző személy kizárólag az emlődiagnosztikában jártas radiológus 

legyen, így biztosítható a pontos lokalizáció, valamint, a necroticus, cysticus részek, erek 

elkerülése  

D. Lokalizációs eljárások: (6. kép)  

Preoperatív lokalizáció:  

 Kis, nem tapintható tumor jelölése: (6/A kép)  

Cél: optimális mennyiségű szövet eltávolítása. Az igény a szűrővizsgálatok bevezetése és 

elterjedése következtében merült fel, az egyre több, klinikailag tünetmentes, kis tumor 

felfedezése miatt.  

Jelölés eszköze:  

- leggyakrabban helyben rögzített dróthorog vagy drótspirál (a műtétet 1-2 órán belül el kell 

végezni)  

-izotóp :Tc-mal jelzett nanocolloid , detektálás:gamma szondával (ROLL technika= 

radioguided occult lesion localisatio)  

Vezérlés: UH, RTG, MRI. Hátrány lehet: az izotóp diffundálása, többlet sugárterhelés .  

Az ultrahanggal vezérelt peritumorális izotóp infiltráció nemcsak az eltávolítandó terime, 

hanem a tumorágy  

jelölésére is alkalmas.  

Ellenőrzés: orientált specimen-felvétellel (=az eltávolított emlőrészletről készült speciális 

felvétel) (6./B kép)  

Tumor jelölésére festékes módszer ma már nem használatos.  

Az ismert, ún. eszközös preoperatív lokalizációk kombinált alkalmazása (pl. bőrön rajzzal, 

távolságok, méretek megadásával) még pontosabbá teheti a nem tapintható elváltozás 

helyének meghatározását.  
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6/A kép  

 
6/B kép  

 

 Őrszem (sentinel) nyirokcsomó jelölése:  

Cél: biztosítani az áttétképződés első, legvalószínűbb helyének részletes patológiai 

feldolgozását, ezáltal elősegíteni a felesleges ABD –k (axillaris block dissectio) és 

szövődményeik csökkentését, illetve elkerülését.  

Jelölés eszköze:  

- festék (patentkék))  

- 99Tc -mal jelzett nanocolloid, felkeresés detektorszondával  

- két módszer kombinációja (ez a legpontosabb eljárás)  

 Nem tapintható laesio és az őrszemnyirokcsomó együttes jelölése:  

Utóbbinál egyszerre adnak kis és nagy molekulájú, izotóppal jelzett colloidot. Gyorsabb, 

olcsóbb a dróthurkos jelölésnél, meszesedéseknél azonban nem ajánlott, és plusz kevés 

sugárterheléssel is kell számolni.  

 Kóros elváltozást tartalmazó járat szelektív jelölése ductographia után, műtét előtt.  

Jelölés eszköze: festék (patentkék)  

Felületes elváltozásoknál lehetséges: bőrjelölés  

12.4. Az emlő anatómiája 

Az emlő felépítésében a bőr a mirigyállomány, zsír, kötőszövet, erek, fasciak vesznek részt. 

Az alkotó elemek aránya az életkorral változik. A mirigyállományt 15-20 lobus alkotja 

mindegyik önálló ductusszal nyílik a bimbó felszínén. A legkisebb egység a terminális 

ductalis lobularis egység = TDLU = Extra és intralobularis ductus -részlet + acinusok (7. kép)  
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7. kép  

 

   
12.4.1. A normál emlő radiológiai képe (Tabár szerinti besorolás)  

A. I. típus:Fiatal emlő:Nagyszámú noduláris és linearis denzitás, kevés zsír, fibroticus 

elemek, konkáv kontúrok.  

B. II. típus: Involutios emlő: Minimális noduláris és linearis denzitás, nincs kötőszövet, sok a 

zsír.  

C. III. típus: Átmenet az I. és II. típus között. Kifejezett linearis denzitás retroareolárisan.  

D. IV. típus: Adenotics emlők: Sok és nagy lineáris és nodularis elem, sok kötőszövet, kevés 

zsír.  

E. V. típus: sok fibrosis, tejüveghez hasonló kép, konvex kontúrok.  

Az első három típus az élet során változik, pl.: az életkor előrehaladásával az I. típusból II. 

vagy III. lesz, vagy hormonterápia hatására az involutios emlőben megjelennek kisebb, 

nagyobb parenchyma szigetek. A IV. és az V. típus az élet során nem változik, genetikailag 

meghatározott. Az V: típusú szerkezet kb. 5 %-ban fordul elő.  

A mammographia számára a II. és III. típus a legkedvezőbb. (8. kép A-E)  

 
A  

 
B  

 
C  

 
D  

 
E  

 

8. kép  
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12.4.2. A normál emlő ultrahang képe : (9/A-C kép)  

Megfelelő UH berendezéssel jól elkülöníthetők az emlő alkotórészei, így a bőr, a subcutan 

zsírszövet, felületes fascia, parenchyma és annak egyes összetevői (mirigyállomány, 

ductusok, interlobaris kötőszövet, zsírlebenyek, erek), a retromammaris zsírszövet, 

izomfascia, pectoralis izomzat, bordák és a pleura. Mivel a parenchyma összetétele, az 

életkor előrehaladásával jelentősen átalakul, az emlő szerkezetének UH képe, hasonlóan a 

röntgenképhez idővel jelentősen módosul..  

I. típus : A fiatal emlőre a hyperechogen kötőszövet és a kissé alacsonyabb echogenitasú 

mirigyállomány a jellemző meglehetősen homogén eloszlásban. Zsírt egyáltalán nem, vagy 

alig tartalmaz.  

II. típus : A hormonálisan aktív korban levő nők emlőjére az echodús fibroglandularis szövet 

és a subcutan, és retromammaris zsírszövet megjelenése a jellemző.  

III. típus. Involutios emlő: postmenopausaban az élettani involutio következtében a 

fibroglandularis állomány visszaszorul, és az emlőben a zsír dominál.  

Speciális típus: lactaló emlő: Kiterjedt echodús fibroglandularis állomány, kevés zsír, 

helyenként tágabb, folyadékkal telt ductusok és granularis echominta a fő jellemzője. (10. 

kép)  

 
9. kép A  

 
9. kép B  

 
9. kép C  

 
10 kép  

 

12.5. Az emlőben előforduló kóros elváltozások radiológiai 

megjelenése 

   

Fokozott figyelmet igénylő régiók a mammographiás felvételeken a kóros eltérések 

gyakoribb előfordulása okán.  

 „Milky way”: 3-4 cm széles terület, párhuzamosan a pectoralis izomzattal az MLO 

felvételen  

 Mediális negyedek területe a cranio-caudális (CC) felvételeken  

 „No man‟s land”: mindkét, főként a CC irányú felvételeken látható, a parenchyma 

hátsó kontúrja és a mellkasfal közötti régió  

 Retroareolaris terület (gazdag nyirokér-hálózat miatt gyors az axillaris metastasis 

kialakulásának lehetősége)  
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12.5.1. Röntgenmorfológia: aszimmetrikus denzitás  

 Lágyrész denzitású körülírt képletek:  

A. kör alakú, kerekded, ovális forma (11/A, 11/B kép)  

B. csillag alakú képlet (fehér csillag /12/ kép/)  

C. aszimmetrikus denzitás, strukturális disztorzióval vagy anélkül: (14/kép)  

 Csoportos, nem egyértelműen benignus jellegű mikrokalcifikátumok 

lágyrészárnyékkal vagy lágyrészárnyék nélkül. (13/kép)  

 Az előbbiek kombinációi  

 Retroareolaris eltérések  

 Bőrelváltozások  

Lágyrész denzitású körülírt elváltozások  
A : Kör alakú, kerekded, ovális forma  

Észrevételük könnyű a felvételeken, de gyakran okoznak diagnosztikus nehézséget. 
Nagyobb részük benignus jellegű, malignus elfajulás ritkán fordul elő (pl. cystak, apró 

fibroadenomák). Sebészi beavatkozás ezekben az esetekben legtöbbször nem indokolt.  

Határuk legnagyobb részt éles, néha tokkal bírnak, máskor vékony transzparens sáv, „halo 

jel” övezi őket. Ritkán a határ lehet részben vagy teljesen elmosódott, életlen is (gyulladt 

cysta, fibroadenoma, papilloma, abscessus). Utóbbi esetekben a malignitás gyanúja is 

felmerül.  

Denzitásuk szerint lehetnek teljesen transzparensek, ezek mindig benignusak, (pl. lipoma, 

olajcysta), máskor kevert denzitásúak (pl. fibroadenolipoma, nyirokcsomók), alacsony 

denzitásúak, vagy erősen sugárfogók. Az alacsony denzitásúak inkább benignus jellegűek, 

cysták, fibroadenomák, míg a magas denzitásúak között többször lehet találni malignus 

daganatokat, pl. a mucinosus, vagy a medullaris carcinomát.  

A magas denzitású benignus képletek között a fibroadenomák mellett, pl. tályogok, 

haematomák is lehetnek.  

Ha meszesedés előfordul bennük, az döntő többségben benignustípusú, gyakori a durvarögös 

jellegű, makromeszesedés (11/B kép)  

Fizikális vizsgálat:  
Kellő nagyság, vagy felszínes elhelyezkedés esetén ezek a képletek általában jól határolt, 

mobilis, rugalmas képletként tapinthatók. A Leborgne-tünet negatív, azaz a tapintási méret 

megegyezik a felvételen mérhető nagysággal.  

A differential diagnosztikában legfontosabb szerepe az ultrahang-vizsgálatnak van.  

Az ultrahang-vizsgálat a solid és cystosus képletek elkülönítése mellett, további számos 

információt szolgáltat a képlet jellegére vonatkozóan, emellett esetleges intracysticus 

elváltozás is felismerhető a segítségével.  

További differential diagnosztikai lehetőségek:  

Doppler vizsgálat, sonoelastographia, MRI.  
Kontrasztanyagos MRI vizsgálatnál: a benignitás és a malignitás elkülönítése korlátozott: pl : 

a nagy, sejtdús fibroadenomák maligus jellegű kontraszthalmozást és dinamikát mutathatnak.  

B: Csillag alakú laesiok:  

A malignus tumorok leggyakoribb megjelenési formája. Felismerésük a 

röntgenfelvételen kisméretű eltérés esetén és denz emlőben nehéz, de az elemzésük 

könnyű.  
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 „Fekete csillag”:.A képlet leggyakrabban „sugaras heg” (radial scar), esetleg traumás 

zsírnecrosis következménye, vagy postoperatív hegesedés (anamnézis!), de invasív 

lobularis carcinoma is megjelenhet ilyen alakban. A differenciálásban segítenek a 

kiegészítő célzott kompressziós röntgenfelvételek, ultrahang vizsgálat, (MRI), sebészi 

biopsia.  

Sugaras heg: Benignus jellegű ductusproliferatio. Tumortest nincs, a centrum transzparerens. 

A nyúlványok hosszúak, vékonyak, elhajolnak. A nyúlványok mérete független az elváltozás 

méretétől. Nem tapintható, bőrretractiot sosem okoz. Önmaga jóindulatú, a környezetében 

azonban gyakran fordulnak elő malignus elváltozások (pl. tubularis carcinoma, DCIS), ezért 

sebészi eltávolítása és hystologiai vizsgálata szükséges. Elkülönítése a tubularis carcinomától 

pathologiailag az ún. antiaktin festéssel lehetséges.  

 „Fehér csillag”: Van tumortest, ezért centruma denz, mely körül hosszabb, rövidebb, 

egyenes, denz nyúlványok láthatók. A nyúlványok hossza a laesió növekedésével 

együtt nő, ha elérik a bőrt, izmokat körülírt bőrmegvastagodást, retractiot okoznak (pl. 

invazív ductalis carcinoma).  

Malignus tumorok további röntgenmorfológiai jellemzői:  
Alakjuk: a sugaras forma mellett lehet néha kerek, ovális. Leggyakrabban az ún. speciális 

tumorok mutatják az utóbbi alakzatokat, úgymint a medullaris, mucinosus vagy a papillaris 

carcinoma. Ritkán mutatkozik ilyen formában az invazív lobularis carcinoma, és néha 

hasonló megjelenésű az intracysticus tumor, a sarcoma, a cystosarcoma phylloides malignus 

formája, a metastasis és a lymphoma is.  

Határuk: részben vagy teljesen életlen.  

Kontúrjuk: egyenetlen, mikrolobulált, spiculált, „üstökös farokszerű”. (A kontúrok, határok 

pontos elemzésében a kétirányú, célzott nagyított, spot kompressziós felvételek segíthetnek.)  

Denzitásuk: általában magas.  

Mésztartalom, ha van, akkor az microcalcificatio, mely szabálytalan, erősen denz, 

polymorph.  

Fizikális vizsgálat: ha az elváltozások felszínesek, nagyobbak, tapinthatók, akkor a 

Leborgne tünet positív, vagyis, a tapintási méret a malignus folyamatot övező oedema miatt 

nagyobb, mint a röntgenfelvételen mért nagyság. Határuk gyakran életlen, általában 

rögzítettek, körülírt bőrmegvastagodást, illetve bőr vagy bimbóretractiot okozhatnak.  

Az ultrahang és MRI- vizsgálat jelentős segítség a diagnózis megerősítésében.  

C: Aszimmetrikus denzitás: az egyik emlőben észlelhető árnyéktöbblet, meghatározott 

forma nélkül.  

Structurails distorsio nélkül szinte mindig benignusak, pl.: járulékos emlő, nem szimmetrikus 

involutio, hormonhatás okozta normál parenchyma sziget, maradék fibrosis  

structuralis distorsióval malignitás már lehetséges: low grade DCIS (ductalis carcinoma in 

situ)  

A röntgen felvételen a csillag vagy a szabálytalan alakú képletek, valamint a strukturális 

distorsioval járó aszimmetrikus denzitásokként ábrázolódó eltérések legtöbbször malignus 

folyamatok:  

Differenciál diagnózis: kiegészítő eljárások, különösen hatékony lehet az MRI.  
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11/A kép  

 
11 /B kép  

 
12. kép  

 
14. kép  

 
13 kép  

 

Az emlőben előforduló meszesedések:  
Felismerésük a röntgenfelvételen könnyű, értékelésük gyakran nehéz. A laesiok 

szekrétumában vagy annak necroticus részeiben alakulnak ki, de előfordulnak, 

extraglandularisan is.  

Keletkezési hely szerint:  

intraductalis  

intralobularis  

extraglandularis  

Nagyság: mikomeszek. Méretük >1 mm.  

makromeszek 1 mm-nél nagyobbak.  

Alak:  

öntvényszerű, kőzúzalékszerű, porszerű, nyílhegy formájú, durva granuláris formájú  

pontszerű, vessző, pálcika alakú, „tee cup” alakú, szabálytalan durvarögös, tojáshéjszerű  

Megoszlás:  

diffúz  

körülírt (fészekszerű, szegmentális, csoportos, melyek eloszlása lehet soliter és multiplex)  

Típus: benignus (15./kép A-C), malignus (16./kép A-C). Benignus malignus arány: kb. 

kétharmad / egyharmad  

Jellegük: monomorph, polymorph.  

Az intraductalis meszesedések csaknem 100 %-ban malignusak, jellemzőek a grade III-as 

DCIS-sek-re, pl: a. „casting”, öntvényszerű meszek. Kivétel a plazmasejtes mastitisben 

látható, gyakran szimmetrikus, a ductusok lefutását követő, monomorph, vékony, pálcika 

alakú, egyenletes denzitású, benignus típusú intraductalis mikrokalcifikáció. A 

differenciáldiagnózis nem nehéz, direkt nagyított 2 irányú felvételek is segítenek.  
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Az intralobularis meszek döntő többségükben benignus folyamathoz társulnak, pl.: 

fibrocystás elváltozásokál gyakran csészealj-szerű, involutios folyamatokban punctiform, 

sclerotizáló adenosisban apró mészgyöngyök csoportjai láthatók. Az intralobularis 

meszesedések azonban malignus folyamatokat, főként grade I─II-es tumorokat is 

reprezentálhatnak. Mammographiás differenciálásuk, legtöbbször nehéz vagy lehetetlen. 

Megoldás: biopszia.  

Az extraglanduláris helyzetű meszek mindig benignusak: pl.: erekben, hegekben, 

fibroadenomákban, papillomákban, haematomákban fordulnak elő leggyakrabban. 

Megjelenhetnek meszesedések capsula calcificatioként a szilikon implantátum körül is.  

Az emlőben előforduló problémás meszesedések kb. 50 %-a malignus Az indeterminált 

mikromeszesedések pontos diagnózisa, core biopsiával történhet. A legbiztosabb módszer a 

sterotaxias vacuum core biopsia.  

A legdiagnosztikusabb szövethengerek azok, amelyek nem fragmentálódnak és lesüllyednek 

a formalinban.  

 
15/A kép  

 
15/B 

kép  

 
15/C kép  

 
16/A kép  

 
16/B kép  

 
16/C kép  

 

   

Bőrmegvastagodás:  
Felismerése nem nehéz, oka különböző. Lehet részleges vagy diffúz.  

A körülírt elváltozás oka leggyakrabban: hegesedés, carcinoma, körülírt gyulladás,  

Diffúz elváltozás mögött legtöbbször nyirokkeringési zavar és következményes 

lymphoedema áll.  

Oka: emlőcarcinoma, axillaris nyirokcsomó metastasis, chronicus gyulladás, felső 

mediastinalis térfoglalás, szívbetegség, vesebetegség (hypalbuminemia ), postoperatív és 

irradiatio utáni állapot.  

Mammographiás felvételen a cutis kiszélesedését, az emlőben durva reticularis rajzolatot, 

növekvő denzitás- emelkedést látni.  

Ultrahang vizsgálat során elmosódott kontúrok, lapszerinti folyadékgyülemek ábrázolódnak.  

12.5.2. Ultrahangmorfológia:  

A röntgen képen kerek vagy ovális formában (18. kép) mutatkozó, leggyakrabban benignus 

jellegű elváltozások az ultrahangmofológia szerint lehetnek: cystosus és solid képletek.  
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Jellemzőik:  

Cystosus elváltozások: (17. kép) Solid képletek: (18. kép A-B)  

echomentes  echoszegény vagy echodús  

kerek vagy ovális alak  homogén szerkezet  

sima kontúr  kerek vagy ovális alak  

éles elülső és hátsó kontúr  sima vagy lobulált kontúr  

mögöttes hangfelerősödés  éles határ  

lateralis shadow jel  hangerősítés, ritkán hangárnyék  

mobilis  lateralis shadow jel  

komprimálható  komprimálható  

elmozdítható  elmozdítható  

 mélység/szélesség aránya <1 

Az ultrahang vizsgálat a solid és cystosus képletek elkülönítése mellett, további számos 

információt szolgáltat a képlet jellegére vonatkozóan pl.: sűrűbennékű cysta (18/A), szeptált 

cysta (18/B), esetleges intracysticus elváltozás is felismerhető a segítségével (18/C).  

 
17/A kép  

 
17/B kép  

 
17/C kép  

 
17/D kép  

 
18/A kép  

 
18/B kép  

 

 

Malignus tumorok ultrahang jellemzői: (19/ A-D kép)  

Echoszegény megjelenés Hangárnyékolás  

Inhomogén szerkezet Laterális shadow jel hiánya  

Szabálytalan alak (ritkán kerekded)  Nem komprimálhatók  

Egyenetlen kontúr  Fixáltak  

Életlen határ (néha széles echodús perem)  Mélység: szélesség aránya >1 

 
19/A kép  

 
19/B kép  

 
19/C kép  

 
19/D kép  
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A nyirokcsomó régiók ultrahang vizsgálata szerves része az emlődiagnosztikának. A 

vizsgálatot a kötelező axilláris régió áttekintése mellett, szükség esetén a nyaki és a 

parasternalis nyirokcsomólánc vizsgálatával kell kiegészíteni.  

A vizsgálat során elemezni kell a nyirokcsomók méretét, szerkezetét - különösen a hilus és a 

parenchyma egymáshoz való viszonyát - valamint echogenitását és vaszkularizációját.  

Az ún. normál nagyságú nyirokcsomók nem különíthetők el a környező állománytól. A 

megnagyobbodott nyirokcsomók lehetnek szabályos szerkezetűek, jól elkülöníthető az 

echodús hilus, és a keskeny echoszegény parenchyma. Alakjuk ovális. A gyulladásos 

csatlakozó, megnagyobbodott, érzékeny, reaktív jellegű nyirokcsomók ovális alakúak, 

szélesebb corticalisúak, hilusuk megtartott. A malignus jellegű elváltozásokra a 

méretnövekedés mellett, a kerekded forma, egyenetlen corticalis kiszélesedés, a hilus 

részleges vagy teljes elvesztése, a kifejezett echoszegény megjelenés a jellemző.. 

Szerkezetük, homogén vagy inhomogén, vaszkularizációjuk fokozott. (19. ábra E, F) 

Haematogén betegségekben, metasztatikus folyamatokban jelennek meg. Ritkán meszesedés 

is előfordulhat bennük (ovarium, pajzsmirigy cc.-nál). A pontos diagnózis a nyirokcsomók 

célzott FNAB-ja segítségével, vagy az eltávolított nyirokcsomó szövettani vizsgálatával 

lehetséges.  

 
19/E kép  

 
19/F kép  

 

12.5.3. MRI morfológia  

 A benignus jellegű eltérések általában szabályos, kerek, kerekded kontrasztanyagot 

halmozó képletenként jelennek meg, nagyrészt éles határral, homogén kontrasztanyag 

eloszlással. A kontrasztanyag felvételi görbe lassan emelkedik, és átmeneti 

platóképződés után lassú a kimosódás(20.) kép  

 A malignus jellegű elváltozások általában szabálytalan, gyűrűszerű, szegmentális, 

gyöngysorszerű halmozást mutatnak, határuk legtöbb esetben életlen, elmosódott, 

kontúrjuk egyenetlen. A kontrasztanyag felvétel meredek emelkedést mutat, majd 

plató nélküli gyors kimosás következik be.(21. kép)  
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20/A kép  

 
20/B kép  

 
21/A kép  

 
21/B kép  

 
21/C kép  

 
21/D kép  

 

   

12.6. Az emlő leggyakoribb benignus jellegű 

radiomorfológiát mutató elváltozásai: 

   

1. cysta 7. ductectasia  

2. fibroadenoma  8. nyirokcsomók  

3. lipoma  9. óriás fibroadenoma  

4. hamartoma  10. phylloid tumor  

5. olajcysta  11. papilloma  

6. zsírnecrosis  12. tályog 

A cystosus eltérések gyakoriak az emlőben, igen sok esetben többszörösek, mindkét oldalon 

megtalálhatók. Méretük a néhány mm-es microcystáktól a több centiméteresekig igen 

változatos. A szimpla cystak a röntgen felvételeken kerek szabályos elváltozásként 

jelentkezhetnek (11. kép), ultrahangnál a típusos ultrahang képet mutatják (17./A kép), 

esetleg szeptumokat tartalmaznak (17/C kép). Előfordul azonban, hogy pl. bevérzés, 

gyulladás következtében belső echok is megjelennek bennük.(17/B)  

A nagy, panaszt okozó elváltozásoknál az UH vezérelt punctio a terápiás megoldás, az 

intracysticus növedéket tartalmazó cystákat azonban el kell távolítani.  

A fibroadenoma a röntgenfelvételeken kerek, ovalis, közepes vagy magas denzitású, jól 

határolt képlet, gyakran mikro, vagy makromeszesedéssel (11/B). Ultrahang vizsgálatnál 

solid, echoszegény képletként mutatkozik, mögöttes hangárnyékkal vagy anélkül (18/A).  

Fiatal nők emlőjében jelentkezik gyakran érzékeny, kisebb nagyobb tapintható képlet 

formájában, máskor mellékleletként találni. 40 éves kor fölött nem keletkezik újonnan. 
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Gyakran többszörös, néha bilateralis megjelenésű. Malignus elfajulás ritka (0,5%), de 

előfordul, főként a nagy, több cm-es elváltozások között. Éppen ezért ajánlott a 3 cm fölötti 

fibroadenomák eltávolítása, míg kisebb elváltozásoknál időszakos ellenőrzés, méretkontroll 

szükséges, lehetőleg histológiai vizsgálat után. Az óriás fibroadenoma ritka, gyors 

növekedésű daganat, a fibroadenomához hasonló megjelenéssel, kissé inhomogén 

szerkezettel.  

A lipomák a bőr alatt puha, rugalmas képletként tapinthatók. A röntgenfelvételeken nem 

mindig különíthetők el Az ultrahang vizsgálatnál solid, echodús, kerek , vagy ovális alakú, 

éles konturú képletként ábrázolódnak.(18/B kép).  

A hamartomák (fibroadenolipoma) összetételüknek megfelelően a röntgen felvételen 

vegyes denzitásúak, illetve az uh-vizsgálatnál vegyes echogenitásúak, jól követhető az őket 

határoló tok is.  

Gyakoriak az intramammaris nyirokcsomók is, amelyek, ovális alakú, szintén vegyes 

denzitású, transparens centrumú lágyrészképletként mutatkoznak a felvételeken, ultrahang 

vizsgálatkor keskeny echoszegény szegéllyel övezett echodús centrumú, ovális alakú 

elváltozások.  

A tályogok nagyobb gyulladásos folyamatok beolvadása után alakulnak ki. Az ultrahang 

vizsgálatkor elmosódott határú, vastag egyenetlen falú, kissé echoszegény elváltozásként 

jelennek meg, sűrű folyadéktartalommal, belső echokkal. Ha gáz is képződik, levegőreflexiók 

is megfigyelhetők.  

12.7. Malignus emlődaganatok típusai 

12.7.1. In situ carcinomák  

Az epithel sejtek malignus transformációja a ductusokban és a lobulusokban. A 

basalmembran ép. Ezek az elváltozások az invazív daganatok precursorjai.  

 Ductalis carcinoma in situ (DCIS):  

Heterogén megbetegedés, eltérő radiológiai megjelenéssel, lefolyással histológiával és 

prognózissal.  

Gyakorisága a szűrések bevezetése előtti 2─4 %-ról 20%-ra emelkedett. Különböző altípusai 

vannak. A felosztás alapja a mag grade, a sejtproliferácio típusa, necrosis jelenléte vagy 

hiánya és a microcalcificatumok típusa. Jellegzetes összefüggés van az egyes histológiai 

subtípusok és a mammographias kép között. A DCIS 75%-ában láthatók malignus típusú 

meszek. A DCIS lehet uni-, multifocalis és diffúz.  

 Lobularis carcinoma in situ: ( LCIS)  

Kb 1─1,5 %-ban fordul elő. Gyakran véletlenül fedezik fel. Ritka az átlagpopulációban, 

gyakoribb az emlő tumorosok között.  

12.7.2. Invasív carcinomák:  

A daganatsejtek burjánzás áttöri a basalmembrant.  
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 NOS carcinomak (az emlő tumorainak kb. 67%-a), Invasív ductalis carcinoma, 

nincsenek speciális jegyei, elsősorban csillag, ritkábban kör alakú képletként jelenik 

meg a felvételeken.  

 Speciális formák: Arányuk kb. 25%. Lobularis, tubularis, medullaris, mucinosus, 

papillaris és egyéb carcinoma, pl. cribriform tumor.  

a./Invasív lobularis carcinoma  

A speciális tumoroknak kb. 14%-a tartozik ebbe a csoportba. Több altípusa ismert. Diffúze 

terjednek, igen nagy arányban mutatják a strukturális distorsio jegyeit, ezért az egyik 

legnehezebben észrevehető tumor a mammographiás felvételen. A rossz elhatárolódás miatt 

pontos méretét sem lehet megmondani a felvételek alapján. Ultrahang csak mérsékelten segít 

a kimutatásban. Pontosabb diagnózis MRI vizsgálattal lehetséges.  

b./Tubularis carcinoma:  

Kb. 5% gyakoriságú. A röntgenfelvételeken gyakran csillag alakú képletként jelenik meg, 

társulhat radial scarhoz is. Prognózisa jó.  

c./ Medullaris carcinoma:  

Kb. 2% gyakorisággal fordul elő. A röntgenvizsgálatnál kerek, jól határolt képletként 

jelentkezik, a fibroadenomával téveszthető össze. A leggyorsabban növő emlő tumor. 

Gyakoribb a fiatalabb korosztályban. 40─60 % -a 50 évnél fiatalabb nőknél alakul ki. 

Prognózisa erősen függ a nyirokcsomó statustól.  

d./Mucinosus carcinoma:  

Gyakorisága 2% körüli. Általában kerek jól körülírt laesioként jelenik meg. Jó prognózisú 

elváltozás.  

e. /Papillaris carcinoma:  

1─2 %-ban fordul elő, főként idősebb korban. Majdnem mindig jól körülírt képletként 

jelentkezik. Hasonlóan a tubularis vagy a mucinosus daganatokhoz jó a prognózisa.  

12.8. Operált emlő 

   

Az operált emlő legtöbbször malignus folyamat egyik terápiás megoldásaként jön létre (pl. 

mastectomia, emlőmegtartó műtétek különböző fajtái, rekonstrukciós műtétek után), máskor 

kozmetikai okok miatt végzett beavatkozások miatt alakul ki (plasztikai műtétek).  

 Mastectomia: Az emlő teljes eltávolítása a mellizomzat lehetőség szerinti 

megtartásával Vizsgáló módszerek: Emlőcsonk mammographia és kiegészítő 

ultrahang vizsgálat.  

 Emlőmegtartó műtétek: tumorectomia, quadrantectomia, sectorresectio. Fontos az 

oncoplasztikai szempontok szem előtt tartása. Vizsgáló módszerek: komplex 

emlővizsgálat, mammographia és ultrahang szükség esetén kiegészítő eljárások.  

 Reconstructios műtétek:  
o implantátummal történő reconstructio. Az implantátum elhelyezkedhet a 

mirigyállomány mögött, illetve az izom alatt. (22. kép))Vizsgáló módszerek: 

speciális mammographiás felvétel, Eklund-felvétel és kiegészítő ultrahang-

vizsgálat. Egyes esetekben, pl. ruptúra gyanújakor, MRI- vizsgálat szükséges.  

o saját szövetből képzett emlő (leggyakoribb a TRAM lebeny, illetve az LD 

lebeny) A TRAM lebeny, mely a musculus rectus abdominisből származik, 

nagyobb emlő pótlására is alkalmas. (23.kép). Gyakoribb azonban a 

hátizomzat felhasználása (latissimus dorsi lebeny). Vizsgáló eljárás: 

mammographia és ultrahang.  
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22/A kép  

 
22/B kép  

 
23/A kép  

 
23/B kép  

 

 Kozmetikai okok miatt végzett plasztikai műtétek: pl. kifejezett aszimmetria, 

trauma okozta elváltozás stb. miatt történnek. Vizsgáló módszer: életkornak 

megfelelő diagnosztikus vizsgálatok  

 Kozmetikai célú műtét: volumennövelés (implantáció), illetve redukció Vizsgáló 

módszer: műtét előtt kötelező az életkornak megfelelő képalkotó vizsgálat.  

   

12.9.Férfi emlő vizsgálata 

A férfiemlő daganata a női emlő daganataihoz képest ritka, kb. 1─2%-ban fordul elő, 

szűrővizsgálat ezért nem szükséges.  

A malignus daganat röntgenmorfológiai és egyéb képalkotó vizsgálatoknál tapasztalt 

megjelenése megegyezik a női emlődaganat képével. A kivizsgálás menete is azonos a női 

emlőnél követett sorrenddel. A fizikális vizsgálat a kisebb emlő miatt korábban pozitív. 

Mivel az elváltozás a nyirokerekben gazdag retroareolaris régióban keletkezik, a korai 

áttétképződés gyakoribb és gyorsabb.  

A férfi emlő viszonylag gyakori és benignus elváltozása a pubertáskori vagy felnőttkori 

gynecomastia. Klinikailag egyik vagy mindkét emlő megnagyobbodása, gyakran fokozott 

érzékenysége, esetenként fájdalmassága a jellemző klinikai tünet.  

Oka: hormonhatás.  

Urológiai betegségek (here, prostata), belgyógyászati betegségek (endokrin és 

májelváltozások), gyógyszerek (pl. digitális készítmények, anabolikus szerek), daganatok 

(here, tüdőtumor).  

Képalkotó vizsgálatok: mammographia és ultrahang vizsgálat. A mirigyállomány kisebb-

nagyobb felszaporodása mutatkozik a retroareolaris régióban. (24.kép)  

Pubertás korban elegendő az emlő ultrahang vizsgálata, 30 év felett a mammographia is 

elvégzendő, szükség esetén biopsiával kiegészítve.  

Műtét csak malignitás esetén szükséges, esetleg kozmetikai célból indokolt.  

Adiposomastia: zsírszövet felszaporodása okozza az emlő megnagyobbodását. Tapintható 

csomó nincs. Az elváltozás szimmetrikus.  
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24/A kép  

 
24/B kép  

 

12.10. Összefoglalás 

Az emlődiagnosztikában fontos, hogy a képalkotó módszerek egy kézben legyenek. A 

vizsgálatokat kizárólag emlődiagnosztikában magasan képzett, ún. emlőjártassági vizsgával 

rendelkező radiológus szakorvos végezze. Az emlődiagnosztika team-munka, szoros 

együttműködést követel a csapat tagjaitól (radiológus cyto- és hystopathologus, sebész, 

onkológus, sugárterapeuta).  

Az egységes leletezést, az összehasonlítást és a társszakmákkal való szorosabb 

együttműködést szolgálja a komplex klinikai emlődiagnosztikánál az egyes eljárások 

értékelésére bevezetett azonos kódterminológia az RKU kódolás, amelyek jelenleg láthatók a 

radiológiai leletekben. Előremutatóbb a BI-RADS kódolás, mely nemzetközileg 

elfogadottabb, és közelebb áll a pathologiai lelethez is.  

Azonos kód-terminológia:  

 0: vizsgálat nem történt  

 1: nem kóros  

 2: benignus  

 3: határozatlan (bizonytalan benignus/malignus)  

 4: malignus gyanús  

 5: egyértelműen malignus  

 x: korlátozottan vizsgálható  

   

Mammographia jele: M, Fizikális vizsgálat: K, Ultrahang: U, Cytologia: C, Szövethenger 

(core) biopszia: B, hystologia: H (C1 = inadekvát minta)  
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TÁBLÁZAT  

BI-RADS kódolás*  

0  Inkomplett kivizsgálás (további kiegészítő vizsgálatok szükségesek)  

1  Negatív  

2  Benignus  

3  
Valószínűleg benignus: rövid szakaszú (6 hó) követés vagy biopszia szükséges (malignitás 

valószínűsége: 2%)  

4  Malignitásra gyanús: biopszia szükséges (malignitás valószínűsége 2-94% között)  

5  Nagy valószínűséggel malignus (95%>): adekvát ellátás szükséges 

 Breast Imaging-Reporting and Data System  

Források:  

László Tabár: Teaching Course of Mammography  

Diagnosis and in-depth differencial diagnosis of breast diseases  

Forrai Gábor: Az emlődaganatok 2008─2009. évi radiológiai és terápiás újdonságai. – Onco 

Update 2010 magyar radiológia 2010/84(1): 8─21  

Péntek Zoltán, Ormándi Katalin: Mammográfiás emlőszűrő vizsgálat a szűrésen kiemeltek 

képalkotó klinikai diagnosztikus feldolgozása Minőségbiztosítási és teljesítményellenőrzési 

protokoll. http://www.socrad.hu   

Az MRI felvételek az Országos Onkológiai Intézet Radiológiai Diagnosztikai Osztályán 

készültek, megjelentetésük az osztály vezetőjének engedélyével történik.  

 

http://www.socrad.hu/
http://www.socrad.hu/
http://www.socrad.hu/
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13. Gastroenterologiai képalkotó diagnosztika 

Írta: Kiss Katalin Klára 
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

   

13.1. Bevezetés 

Sokan megkérdőjelezik a gastrointestinális traktus röntgen vizsgálatának időszerűségét, mivel 

ma már rendelkezésre állnak olyan modalitások, melyekkel a bél lumenének morfológiája 

nagyobb szenzitivitással és specificitással megítélhető a kontrasztanyaggal végzett röntgen 

vizsgálathoz képest. A diagnosztikus eszköztárban az endoszkópos vizsgálatok megjelenésére 

valamint az újabban bevezetésre került CT és MRI vizsgálattal végezhető enteroklízisre és a 

virtuális colonográfiára gondolva. Ezek a vizsgáló eljárások nem helyettesítik egymást, 

hanem kiegészítik. Sok, egyszerűbb esetben elég egy kontrasztanyaggal végzett vizsgálat a 

diagnózis felállításához. További kérdések megválaszolására szolgálhatnak a modernebb 

vizsgáló eljárások. Például egy nyelési nehezítettségre panaszkodó betegnél a nyelés röntgen 

vizsgálattal sok esetben diagnózishoz jutunk, vagy el lehet dönteni a látott kép alapján, 

milyen kiegészítő vizsgálatra van szükség. Ha tumort találunk endoszkópos vizsgálat 

indokolt, mert elvégezhető a biopszia. CT vizsgálat is szükséges a tumor kiterjedésének 

megítélésére, illetve a környező szervekhez való viszony és az esetleges áttétek kimutatására. 

Vitatható az is, hogy az endoszkópos vizsgálat élvez-e prioritást a röntgen vizsgálattal 

szemben. Ebben a vonatkozásban a helyi viszonyokat kell figyelembe venni. Alapvető 

szempont pl., hogy rendelkezésre áll-e ennek a vizsgálatnak a lehetősége, valamint az, hogy 

milyen állapotban van a beteg és melyik vizsgáló eljárásba hajlandó beleegyezni. Az 

endoszkópiás vizsgálat eszközös vizsgálat, melynek szövődményei is lehetnek. Vannak olyan 

esetek is mikor az endoszkóp egy jelentős fokú szűkületig jut, és az attól disztálisan lévő 

szakaszok tovább endoszkóppal nem vizsgálhatók. A kontrasztanyagos röntgen vizsgálat 

egyszerűen és gyorsan kivitelezhető és könnyen elérhető is. Vannak olyan esetek is, mikor 

endoszkóppal egyértelmű a diagnózis, mégis szükséges a kontrasztanyagos röntgen vizsgálat. 

Erre jó példa, hogy reflux okozta nyelőcsőgyulladás egyértelműen azonosítható az 

endoszkópos képalapján, azt azonban, hogy a reflux milyen mértékű, csak a röntgen 

vizsgálattal lehet megítélni, és ennek terápiás jelentősége van. Legyen itt még egy példa, ami 

típusosan igényli mindkét vizsgálatot és ez a gyomor scirrus. Az endoszkópos vizsgálattal 

felmerül a gyanú, hogy a gyomorfal mozgása renyhe. Gyomor röntgen vizsgálattal, mely 

funkcionális jellegű, egyértelműen igazolható, hogy van e fali merevség, ami erre a 

betegségre típusos és a legkorábbi tünet is egyben. A biopszia sem mérvadó ezekben az 

esetekben, hiszen a tumor nem éri el a nyálkahártyát.  

A nukleáris medicinának is van szerepe a gyomor-bél traktus egyes betegséginek 

diagnosztizálásában, gyulladásos aktivitás igazolására is alkalmas vizsgáló eljárás.  

A helyesnek tűnő válasz arra, hogy mikor, milyen vizsgálattal jussunk diagnózishoz a 

nyelőcső, a gyomor és a bél betegségeiben, mindenkor a beteg állapota, illetve az 

iránydiagnózis határozza meg, és azt ennek alapján kell egyedileg megtervezni.  

A funkcionális vizsgálatokat monokontrasztosan végezzük. A morfológia megítélésére a 

kettős kontrasztos vizsgálat alkalmas.  

(A korszerűnek mondott kettős kontrasztos vizsgálatokhoz jelenleg nem kapható 

kontrasztanyag.)  
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13.2. A nyelőcső, a gyomor, a bélrendszer röntgen 

vizsgálata 

A kontrasztanyagokat feloszthatjuk bárium és jódtartalmúakra.  

A jódtartalmú kontrasztanyagok felszívódóak. Szerves kötésben benzol gyűrűhöz kötött jódot 

tartalmaz. A Peritrast és a Gastrografin áll rendelkezésre. A Gastrografin hyperosmolaris, 

erős hashajtó hatású.  

A bárium tartalmú kontrasztanyagok bárium szulfátot tartalmaznak, melyet szuszpenzió 

formájában használunk. A bárium szabad formájában és vízoldékony vegyületeiben erősen 

toxikus, vízben, savakban és lúgokban oldhatatlan vegyület. Bárium szulfát szuszpenziót 

készítünk, ami egy stabil só. A bárium szulfát a hasüregbe jutva beivódik a peritoneumba és a 

serosaba. A simaizomgörcsöt, peritonitist okozhat, ami komoly szövődmény és magas a 

halálozási aránya.  

Nem használható bárium:  

 ha kilépésre, perforációra van gyanú  

 posztoperatív állapotokban esetleges varrat elégtelenség miatt  

 idegentest keresésekor  

 eszközös beavatkozást követően  

 ha aspiráció lehetősége áll fenn  

 oesophago-bronchialis fistula gyanúja esetén  

 fistulák feltöltése  

 epeutak feltöltése  

 definitív obstrukciós ileusban  

 súlyos gasztrointesztinális vérzés esetén  

Vizsgálati technika:  

 monokontrasztos vizsgálat  

 kettős kontrasztos vizsgálat  

   

Monokontrasztos vizsgálatoknál jól ábrázolódik az üreges szervek fala. Üreges szerv 

funkcionálisan vizsgálható vele. A kisebb intraluminális képletek azonban nem ábrázolódnak, 

az erősen sugárfogó kontrasztanyag azokat eltakarja.  

Kettős kontrasztos vizsgálatoknál a bárium és egyéb gázok, a pozitív és negatív 

kontrasztanyag egyidejű használatával az üreges szerv belső falának, a nyálkahártyán 

elhelyezkedő képleteknek finom felszíni morfológiája jól ábrázolható. A kisebb kontúr 

egyenetlenségek azonban nem. A falmozgás, a szerv funkciójának megítélése bizonytalan, 

mert az üreges szerv ilyenkor felfújt állapotban van.  

Kontrasztanyagos vizsgálatok típusai:  

 nyelés vizsgálat (video nyelés vizsgálat)  

 nyelőcső vizsgálat (mono- és kettőskontrasztos)  

 hypotoniás nyelőcső vizsgálat  

 gyomor röntgen vizsgálat (mono- és kettőskontrasztos)  
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 gyomor-bél passage vizsgálat  

 hypotoniás duodenographia  

 kettőskontrasztos vékonybél vizsgálat (szelektív enteroclysis, a CT és MRI 

vizsgálatok megjelenésével elavultnak tekintjük)  

 Irrigoszkópia: kontraszt-beöntés, beöntéses (bél) röntgenvizsgálat /mono- vagy kettős.  

 Colonographia: vastagbél képalkotás, lehet CT, MR is.  

13.3. A nyelőcső röntgenvizsgálata és betegségei 

13.3.1. Nyelőcső vizsgálatok indikációi: 

 nyelési nehezítettség, dysphagia  

 fájdalmas nyelés, odynophagia  

 égő érzés a nyelőcsőben, pyrosis  

 mellkasi fájdalom  

 idegentest a nyelőcsőben  

 nyelőcső varixok kimutatása  

 eszközös beavatkozások után a szövődmények kizárására  

 sav-lúg ivás szövődményeinek kimutatása  

13.3.2. Előkészítés: 

A vizsgálathoz nem kell éhgyomorra lenni.  

Az iránydiagnózis függvényében választunk felszívódó jódos vagy báriumos 

kontrasztanyagot. Hígabb pépet vagy sűrűbb pasztát is alkalmazhatunk.  

A beteget az átvilágító gépbe állítva fél ferde pozícióba helyezzük, hogy a nyelőcső a 

gerincből kivetüljön. Helytelen csak állva végezni a vizsgálatot, félig megdöntve az asztalt is 

el kell végezni a vizsgálatot, az esetleges kilépés sokszor csak így jelenik meg. Nyílirányból a 

pharyngo-oesophagealis átmenetet is meg kell vizsgálni, az esetleges recessusokat érintő 

elváltozások csak így diagnosztizálhatóak. Kortyonként iszik a beteg, megítéljük a lefutást, 

lumentágasságot, a fal tágulékonyságát, a nyálkahártya redőzetet.  
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1. ábra: Normál anatómiai kép 

A nyelőcső kettőskontrasztos vizsgálata - a második kontrasztot a szódium bikarbonát 

granulátum megitatásából származó széndioxid gáz felszabadulás okozza.  

13.3.3. Ép nyelőcső képe: 

A redőzet hosszanti, ez rtg képen nem látszik. A lumen 2-3 cm átmérőjű. A nyelőcső fala éles 

kontúrú. Normál viszonyok között, ha a felső és az alsó oesophagealis sphincter is jól zár 

levegőt nem tartalmaz. A nyelőcsövön három, fiziológiás szűkület figyelhető meg.  

A felső szakaszon a cartilago cricoidea, a középső szakaszon az aortaív, az alsó szakaszon a 

hiatus oesophagei okoz kisebb szűkületet a nyelőcsövön. A nyelőcsövet három segmentumra 

osztjuk. A felső harmadot az artéria thyroidea superior látja el. A középső harmadot az aorta 

thoracalisból eredő ágak, az alsó harmadot az artéria gastrica sinistra. Fontos megjegyezni, 

hogy a nyelőcső körüli varixok a porta – azygos rendszer között anastomosist képeznek. A 

lymphogen elvezetés az artériák mentén történik.  

13.3.4. A nyelőcső betegségei: 

Achalasia:  

Klinikum:  

Nyelési nehezítettség, mely a későbbiekben teljes nyelési képtelenséghez vezet.  
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2. ábra: Achalasia cardiae 

   

Radiológiai kép:  

A nyelőcső lumene jelentősen tágult. Ez akár karvastagságnyi is lehet. Előrehaladott 

esetekben a mediastinumban többszörös kanyarulatot is vethet a nyelőcső, a mediastinum 

szélképzője lehet. A cardia kónuszosan beszűkült. A nyelőcső lumenében ételmaradékok és 

folyadéknívó figyelhető meg. A cardia várakozás után nyílik meg, az ürülés szakaszos. Hideg 

víz itatása után a cardia jellegzetesen megnyílik. A gyomor zsugorodik. Kialakul a 

microgaster, mert a nyelőcső átveszi a gyomor rezervoár funkcióját.  

Pathomechanismus:  

Az achalasiat a plexus myentericus (Aurebach plexus) hiánya, pusztulása okozza. A nervus 

vagus érintettsége sem zárható ki. Sérült lehet a nyelőcső distalis szakaszának simaizom 

működése is. Achalasiában csak minimális peristalticus aktivitást látunk vagy egyáltalában 

nem. Manometriás vizsgálattal ellentétben a vigorosus achalasiával alacsony nyomás 

mérhető. Achalasia esetén elengedhetetlen az endoscopos vizsgálat és a biopszia  

   

Motilitási rendellenességek  

 diffúz oesophagus spasmus (DES)  

 vigorosus achalasia  

 diótörő nyelőcső (nutcracker oesophagus)  
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Klinikum:  

Közös jellemzőjük, hogy nyeléskor jelentkező mellkasi fájdalommal járnak.  

Mellkasi fájdalom jellemzi, többnyire nyelési nehezítettséggel is járhat e mellett. A vezető 

tünet a retrosternalisan jelentkező heveny mellkasi fájdalom, melynek intenzitása olyan fokú 

is lehet, hogy angina pectoris gyanúját kelti. A dysphagia mértéke általában enyhe, mely 

azonban fokozott psychés terhelésre fokozódhat.  

Radiológiai tünetek:  

A diffúz oesophagus spasmuskor nyelés vizsgálattal pseudodiverticulosist látunk, 

manometriás vizsgálat során elhúzódó, magas amplitúdójú, álló jellegű hullámokat. Az alsó 

oesophagealis sphincter tónusa (LES) nem fokozott.  

A vigorosus achalasia az achalasiahoz hasonló megjelenést mutat radiológiailag, az alsó 

oesophagealis sphincter megnyílásának az elmaradása jellemzi, ez különbözteti meg a DES-

től. Elkülönítésükre a nyelőcső manometriás vizsgálata alkalmas. A vigorosus achalasiánál 

igen magas nyomás mérhető a nyelőcsőben, mely achalasiában 100 Hgmm alatt van.  

Kezeletlen vigorosus achalasia előbb-utóbb átmegy valódi achalasiába. A diótörő nyelőcsőnél 

endoscopos vizsgálattal az alsó oesophagealis sphincteren az eszköz nagyon nehezen 

vezethető át. DES-hez hasonlóan magas amplitúdójú nyelési hullámokat lehet észlelni.  

A nyelőcső spasticus betegségeinél mindhárom vizsgáló eljárást el kell végezni. Elsősorban 

azért, hogy kizárjuk az egyéb nyelési nehezítettséget okozó elváltozásokat, obstruktív 

nyelőcső betegségeket, valamint a mellkasi fájdalommal járó reflux betegséget, mely a 

nyelőcső nyálkahártyájának a gyulladását okozza. Ezen túl differenciál diagnosztikailag is 

indokolt.  

Egymástól való elkülönítésük radiológiai vizsgálattal nem egyértelmű. Ki kell egészíteni 

endoscopos és manometriás vizsgálattal.  

Pseudodiverticulosis vagy Bársony tünetcsoport  

A DES (diffus oesophagealis spasmus) egyik megjelenési formája:  

Klinikum:  

Nehezített nyelés, dysphagia jelentkezik. Fájdalmas is lehet a nyelés. Psychosomaticus eredet 

feltételezett, mert fokozott psychés nyomás alatt a tünetek romlanak.  
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3. ábra: Pseudodiverticulosis 

Radiológiai kép:  

Gyöngysorszerű lefűződések figyelhetők meg a nyelőcsövön. Álló jellegű hullámokat látunk.  

Az álló hullámok a falat továbbításában ineffektívek. Hasonló a radiológiai képe a diótörő 

nyelőcsőnek, itt azonban az alsó oesophagealis sphincter (LES) kifejezett spasmusa is 

fennáll. Manometriásan magas nyomás mérhető a nyelőcsőben.  

Nyelőcső varicositas:  

A nyelőcső varicositása portalis hypertensio következményeként alakul ki. Ennek intra- és 

extrahepaticus okai lehetnek. Leggyakoribb intrahepaticus ok a májcirrhosis, mely lehet etiles 

eredetű vagy primér biliaris cirrhosis. Az extrahepaticus okok között leggyakoribb a vena 

portae thrombosisa vagy annak compressiója.  

A megnövekedett nyomás miatt a porta - cava rendszer közötti vénás áramlás a nyelőcső 

körüli és a cardia-táji collateralis vénás rendszer felé fordul. Volumenterhelés 

következményeként a collateralisok kitágulnak, vaskos kötegekként kanyarognak a 

nyálkahártya alatt. Rupturájuk jelentős mennyiségűgű vérzést okozhat. Sokszor az első tünet 

a vérhányás, a haematemesis. A nyelési nehezítettség ebben a kórképben nem jellemző.  
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A nyelőcső varicositas kimutatható nyelés vizsgálattal is fekvő helyzetben, a vénák jobb 

telődése érdekében. Az endoscopos vizsgálat azonban elmaradhatatlan, a varicositas 

súlyosságának a megítélésére, fennáll-e a vérzés veszélye. Endoscoppal a varixok scleroticus 

kezelésével csökkenthető a vérzés kockázata. Súlyos esetekben műtéti beavatkozásként az 

oesophagus transsectióját kell elvégezni.  

A radiológiai kép igen jellegzetes. A lumenbe domborodó tágult kanyargós vénák hosszanti 

árnyékkieséseket mutatnak, illetve többszörös göbös – szigetszerű telődési hiányok látszanak 

a monokontrasztos képen. Kettős kontrasztos vizsgálattal a lumenbe domborodó kanyargós 

vénák látszódnak, melyek mellett csak minimális kontrasztanyag elfolyás figyelhető meg.  

 
4. ábra: Nyelőcső varicositas 

Oesophagitisek:  

Klinikum:  

Fájdalmas nyelés, odynophagia, pirosis. Retrosternalis vagy máshol jelentkező mellkasi 

fájdalom.  

Radiológiai kép:  

Enyhébb esetekben nyelés röntgen vizsgálattal nem látunk eltérést. Előrehaladott 

oesophagitiseknél  

kettős kontrasztos vizsgálattal finom nyálkahártya egyenetlenséget, és ha már necrosis is 

kialakul a nyelőcső falában telődési többlet is megfigyelhető. Súlyos esetben már a kialakult 

nyelőcső szűkület már jól ábrázolódik. A nyelőcső fala éles kontúrú, elmerevedik, 

peristalticus aktivitás nem látható. Főleg refluxos eredetű oesophagitiseknél a nyelőcső 

szűkülete mellet a nyelőcső meg is rövidülhet, magával húzva a gyomor fornix egy részét a 

mediastinumba Nem ritka reflux oesophagitiseknél, hogy csak a cardia szűkül be, maga a 

nyelőcső nem, viszont annak megrövidülése jól látható. Ezt short oesophagusnak nevezzük.  
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Az oesophagitisek a Savary-Miller klasszifikáció szerint IV. stádiumba sorolható. Ez azonban 

csak endoscopos vizsgálattal különíthető el.  

A nyelőcső gyulladásos betegségeinek következménye minden esetben a nyelőcső lumenének 

beszűküléséhez vezet, ami lehet olyan mértékű is, hogy a nyelőcső lumene teljesen beszűkül, 

és kialakul a strictura.  

Az elváltozás sav vagy lúgivás után, illetve gastro-oesophagealis reflux betegségben alakul ki 

leggyakrabban, de előidézheti az is, ha a betegben túl sokáig volt duodenum szonda, mert a 

nyelőcső nyálkahártyájában az irritáció hatására is gyulladásos folyamat alakulhat ki. A 

lúgivás sokkal súlyosabb, mert a fehérjéket elfolyósítja, ezért mélyre hatoló, colliquatios 

nekrózist okoz, míg a savak kicsapják a fehérjéket, így pörk képződik a nyálkahártya 

felszínén, nem tud mélyre hatolni a mérgező anyag.  

 
5. ábra: Short oesophagus, stenosis cardiae 
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6. ábra: Stenosis oesophagei 

Radiológiai kép:  

A nyelőcső lumene hosszabb szakaszon viszonylag éles kontúrral egyenletesen beszűkül, 

felette kifejezett tágulat van. Perisztaltikus aktivitást nem látunk, mert a fal elmerevedik. 

Differenciál diagnosztikailag a tumorok okozhatnak nehézséget. Itt fontos az anamnézis 

ismerete is. A tumorok fokozatosan kialakuló, lassan romló nyelési panaszokat okoznak, 

rövidebb szakaszt érintenek.  

A vizsgálatot ajánlott felszívódó jódos kontrasztanyaggal végezni, kizárni az esetleges 

perforatio kizárására.  

A pontos morfológia megítélésére folytathatjuk a vizsgálatot ezt követően báriumos 

kontrasztanyaggal.  

Nyelőcső diverticulumok:  

A fali kiöblösödéseket, ha a fal nem minden rétegét érinti, akkor pseudodiverticulunak, míg 

ha minden réteg megtalálható benne diverticulumnak nevezzük.  

A nyelőcső diverticulumokat a kialakulás mechanizmusa és a lokalizáció szerint 

csoportosítjuk.  

Lokalizáció alapján:  

határ diverticulum a pharyngo-oesophagealis, jelezzük átmenetben (Zenker diverticulum)  

trachea bifurcatio szintű diverticulum  

epiphrenalis  

epicardialis  
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A kialakulás mechanizmus szerint:  

trakciós  

pulziós  

A pulziós diverticulumok a nyelőcsőben kialakult fokozott nyomás hatására jönnek létre – 

leggyakrabban ott, ahol fali gyengeség áll fenn. A nyomásemelkedést az alsó oesophagealis 

sphincter fokozott tónusa okozza általában.  

A trakciós diverticulumok a nyelőcső környezetében zajló gyulladásos folyamatok 

következményeként alakulhatnak ki. A gyulladások fibrózissal, adhaesióval gyógyulnak, és a 

hegszövet mintegy „magára húzza” a nyelőcső falát. A trakciós diverticulumok a középső 

harmadban alakulnak ki általában (például mediastinitis, vagy egyéb gyulladásos folyamat 

után). A trakciós diverticulumoknak általában széles szájadékuk van éles, de egyenetlen 

kontúrjuk lehet, és nem okoznak panaszt, az ételmaradék könnyen bejut a diverticulumba, de 

könnyen ki is ürül. Általában véletlenszerű lelet. A pulziós diverticulumok nagyra nőhetnek, 

ezért nyelési panaszokat okozhatnak.  

 
7. ábra: Trakciós diverticulumok a hilus magasságában 

Klinikum:  

Lokalizációtól is függ. A határdiverticulumnál, melyet Zenker diverticulumnak is nevezünk a 

nyelés nehezítettség mellett, mely akár teljes nyelés képtelenséghez is vezethet a betegek 

egyik panasza, hogy lehajláskor úgymond vomitálnak. Direkt kérdésre, hogy ezt megelőzte-e 

nausea, elmondják, hogy nem.  

A Zenker diverticulumra a hányinger nélküli hányás igen jellemző. Típusos még a foetor oris. 

A Zenker diverticulum a leggyakrabban előforduló diverticulum nagyra nőhet.  
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8. ábra: Zenker diverticulum 

Pulziós típusú pseudodiverticulum  

A musculus cricopharyngeus és a musculus constrictor pharyngis által körülhatárolt 

háromszög alakú területen alakul ki leggyakrabban. Itt az izomrostok széttérésének a 

következményeként a nyelőcső fala gyengült. Ezt a területet Killian háromszögnek nevezzük. 

A nyelőcsőben kialakult magas nyomás következményeként a nyelőcső nyálkahártyája 

kiboltosul és idővel a diverticulum növekedésnek indul. Első tünete a dysphagia, mely teljes 

nyelésképtelenséghez is vezethet. Nagy méret elérésekor megjelenik a nyakon étkezést 

követően egy terime, amit a betegek tapintanak is. Ilyenkor a diverticulum comprimálhatja a 

nyelőcső eredeti lumenét is. A határ diverticulum atípusos elhelyezkedése bal vagy jobb 

oldali megjelenése is előfordul. A diverticulumnak ezt a megjelenési formáját Killian-

Jamieson diverticulumnak nevezzük, melynek további sajátossága, hogy nincs serosa 

borítása.  

 
9. ábra: Epiphrenalis diverticulum 
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Radiológiai kép:  

Pulziós típusú epiphrenálisan elhelyezkedő diverticulum kerek éles kontúrú telődési 

többletként ábrázolódik. A pulziós típusú diverticulumokra jellemző a keskeny szájadék. Az 

epiphrenalis diverticulumok ritkán fordulnak elő. A többi pulziós diverticulummal ellentétben 

széles a szájadékuk, mely műtéttechnikai nehézségeket jelent.  

A diverticulumok radiológiai vizsgálatakor nemcsak a diagnózis felállítása fontos. Rögzíteni 

kell a diverticulum lokalizációját, és a műtéti beavatkozáshoz nagyon fontos pontosan 

lokalizálni a diverticulum szájadékát és megítélni annak nagyságát is  

A nyelőcső daganatos megbetegedései:  

- jóindulatú tumorok  

- rosszindulatú tumorok  

A jóindulatú nyelőcsőtumorok ritkák és lassan növekednek. Miután kialakul a stenosis, az 

érintett szakaszon igen kifejezett a praestenoticus tágulat jelentkezhet. Ekkor már 

jelentkeznek dysphagiás panaszok. A daganat a nyelőcső bármely rétegéből kiindulhat.  

A leggyakoribb ezek közül a leiomyoma (50%), de előfordulhat még lipoma, fibroma, 

hemangioma, lymphangioma, papilloma, fibrovascularis polyp is. adenoma, leiomyoma, 

fibroma, neurofibroma  

 
10. ábra: Leiomyoma 
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11. ábra: Nyelőcső polip 

Polipok a tápcsatornában bárhol előfordulhatnak csak a gyakoriságuk változó.  

Rosszindulatú nyelőcső tumorok, nyelőcső rák:  

Klinikum:  

Lassan és alattomosan kialakuló betegség. Hónapokig is panaszmentesek a betegek. Korai 

felismerése ezért nagyon ritka. A betegek a panaszok megjelenésével sem jelentkeznek 

orvosuknál. A betegség gyakrabban fordul elő alkoholista, dohányzó férfiaknál, leromlott 

fizikai állapotban. A betegség előfordulásának gyakorisága az életkor előre haladásával 

növekszik. A legtöbb eset 50-70 év között fordul elő. A panaszok nyelési nehezítettség 

formájában jelentkeznek, mely idővel egyre fokozódik. Gyakori, hogy akkor kerülnek 

diagnosztizálásra, amikor a beteg már csak folyadékot tud elfogyasztani. Ilyenkor 

előrehaladott, általában inoperábilis esetekről van szó.  

Szövettanilag az adenocarcinoma és laphámrák fordul elő leggyakrabban. A laphámrák a 

felső kétharmadban gyakoribb, míg az adenocarcinoma az alsó harmadban. A felső 

harmadban 25 %, a középső harmadban 50 %, az alsó harmadban 25 % a tumorok 

előfordulásának gyakorisága. Praecancerosus állapot az úgynevezett Barret oesophagus, mely 

reflux betegség talaján alakul ki. Lényegében szigetszerűen a laphám helyét hengerhám 

sejtek foglalják el. A Barrett metaplasia és a reflux betegség főleg a nyelőcső alsó 

harmadában az adenocarcinoma kialakulásának gyakoriságát növeli. Nem jósolható meg, 

hogy a malignus átalakulás mikor következik be. Az egyetlen megelőzés a reflux betegség 

(GERD) gyógyszeres kezelése.  
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12, 13. ábra: Tumor oesophagei 

Radiológiai kép:  

Viszonylag rövid szakaszon a nyelőcső kifejezetten egyenetlen kontúrral beszűkül. Az 

érintett szakaszon a nyelőcső fala elmerevedik. Felette mérsékelt tágulat lehet. Elhanyagolt 

esetben kirágott, felhányt szél, egyenetlen telődés figyelhető meg. Kifekélyesedő 

malignománál telődési többlet van, tumoros perforáció esetén sipolyjáratot is észlelhetünk.  

 
14. ábra: CT vizsgálattal a szűkült nyelőcsőszakaszon kifejezett fali megvastagodás 

figyelhető meg. A nyelőcső lumene higított kontrasztanyaggal kitöltött. 
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15. ábra: Nyelőcső tumor, melynél a lumen teljesen elzáródott és oesophago-bronchialis 

fistula is kialakult. 

Nyelőcső perforatio, ruptura  

A nyelőcső perforációja leggyakrabban iatrogen eredetű, endoscopos vizsgálatok 

szövődményeként alakulhat ki.  

Nem ritka nyelőcső tumoroknál sem. Ritkábban alakulnak ki traumás esetekben, idegentest 

hatására, maró anyagok elfogyasztását követően vagy spontán.  

A nyelőcső rupturájának, mely lehet részleges vagy teljes, egyik ritka megjelenési formája az 

úgynevezett Boerhaave syndroma. Rendszerint alkoholistáknál fordul elő nagyobb 

mennyiségű ital elfogyasztását követően. Gyakran pleuralis folyadék, ptx is kialakul. Egy 

saját esetünkben esetben pneumo-pericardium kialakulását találtuk.  

A beteg igen heves mellkasi fájdalomra panaszkodik. Nyelés vizsgálattal a betegség gyorsan 

igazolható. A nyelőcső alsó harmadában széles szájadékon lép ki a kontrasztanyag, majd 

megjelenik a pleuraűrben is. Ez a betegség rendkívül súlyos, a kialakuló mediastinitis, shock 

következményeként magas a fatális kimenetelű esetek száma.  
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16. ábra: Boerhaave syndroma 

13.4. A gyomor 

   

 
17. ábra: A gyomor anatómiája 

13.4.1. A beteg előkészítése, a gyomorvizsgálatok típusai: 

A betegnek éhgyomorral kell megjelenni. Reggel végezzük a vizsgálatot, amikor még kevés 

az éhgyomri váladék.  

Funkcionális vizsgálattal a gyomorfal perisztaltikus aktivitását vizsgáljuk. Akkor szabályos, 

ha a kisgörbületen és a nagygörbületen párhuzamos, lefűző jellegű, tovahaladó hullámokat 

látunk. Az álló hullámok, a renyhe lefűződések, a fali merevség kóros.  
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Sokszor végezzük a gyomor funkcionális vizsgálatát gyomorürülési zavarok megítélésére. A 

vizsgálatot monokontrasztosan végezzük. A kérdéstől függően választunk felszívódó jódos 

vagy bárium tartalmú kontrasztanyagot. Posztoperatív állapotokban mindig felszívódó 

kontrasztanyagot kell választani, a korai szövődmények fennállásának veszélye miatt.  

A gyomor ürülési zavarainak számos oka lehet:  

 mechanikus  

 paralyticus  

A mechanikus gyomorürülési zavarokat okozhatják:  

 hasnyálmirigy térfoglaló folyamatai  

 műtét utáni állapotokban, pylorus megtartó pancreatico-duodenectomiát követő 

anasztomózis szűkület  

 kizárt gyomorsérv  

 óriás méretű polip a kifolyó traktusban  

 nagyobb méretű beékelődött idegentest  

 pylorus fekélybetegsége vagy neoplasmája  

  
 

18. ábra: Kizárt gyomor sérv (a). Jobb oldalon a szív-rekesz szögletben lágyrészárnyék (b) 

Klinikum:  

Erős mellkasi fájdalom. Hányás.  
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. A nyelésvizsgálat során herniálódott és kizárt gyomorsérvet találtunk a mellüregben ez 

mutatkozott a mellkas felvételen lágyrészárnyékként. A leszorított falban a műtét során a 

sebész perforált ulcust talált.  

Ilyen esetekben a nyelés vizsgálat elvégzése feltétlenül szükséges!  

A paralyticus gyomorürülési zavaroknak számos oka lehet, amely akár gastroparesisig, 

plegiáig fokozódhat.  

 peritonitis  

 postoperatív állapotokban 24-48 óra  

 mérgezések  

 bulimiás túltelt gyomor  

 súlyos diabetes mellitus  

 gyógyszer mellékhatás  

 ileus következményeként  

 pszichoszomatikus betegségekben  

 
 

19. ábra: Gastroplegia 

18 éves Bulimiás nőbetegről készült felvétel. Egy fazék lencsefőzelék elfogyasztása után. 

Feszesen telt, csaknem az egész hasüreget kitöltő gyomor ábrázolódik.  

A gyomor ürülés vizsgálatokat az anamnézis ismeretében (volt-e endoszkópos vizsgálat), és a 

kérdéstől függően a megfelelően kiválasztott kontrasztanyaggal végezzük. Vizsgálhatjuk 

kettőskontrasztosan a morfológia megítélésre, vagy monokontrasztosan, ha funkcionális 

vizsgálatot akarunk végezni. Ilyenkor a fal motilitását, a mozgás harmonikusságát kell 

megítélni. Meg kell nézni, hogy megnyílik-e a pylorus, milyen a gyomor ürülése.  

Ha gyomorürülési zavarra utaló jelet látunk, a beteget tovább kell vizsgálni.  

Vissza kell hívni a beteget 1, 2, 4, ha szükséges 24 óra múlva is. A felvételeket „h.p.c.” 

rövidítéssel kell ellátni (pld. 1 h.p.c., 2 h.p.c). A rövidítés „hora post ceonam” latin eredetű 

kifejezés rövidítése, mely a kontrasztanyag lenyelését követő órát jelzi.  
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A gyomor monokontrasztos vizsgálata:  

A vizsgálatot éhgyomorra végezzük. Megvizsgáljuk ilyenkor is a nyelőcsövet, majd a 

gyomor telődésekor a gyomor alakját, kontúrjait, redőzetét is meg kell vizsgálni és 

dokumentálni. Ezt követi a funkcionális vizsgálat, a perisztaltikus aktivitás megfigyelése, 

melynek szimmetrikusan kell végighaladnia a gyomor kis és nagygörbületén, lefűző jelleggel, 

harmonikusan kell végighaladnia egészen a pylorusig. A gyomorürülés vizsgálatot 

gyomorürülési zavar esetén végzünk. A beteg elfogyasztja a kontrasztanyagot, majd ezt 

követően óránként készítünk felvételeket. Normálisan a gyomor 2-4 óra alatt kiürül.  

A gyomor kettős kontrasztos vizsgálata  

Minden esetben akkor végezzük, ha a gyomor morfológiája a kérdés. Elsősorban a gyomor 

nyálkahártyáján lévő finom elváltozásokat vizsgáljuk. Milyen a gyomor redőzete (columnae 

rugarum gastricae), milyen a gyomornyálkahártya elemi egységeinek elrendeződése (areae 

gastricae)? A gyomor kontúrok, telődési többletek jobban ábrázolódnak ott ahol a báriumos 

kontrasztanyag szétterül. Ezt a beteg forgatásával tudjuk befolyásolni.  

A gyomor kettős kontrasztos vizsgálatánál a beteg először egy szódium bikarbonát tartalmú 

pezsgőport nyel le, melyből a gyomor sósav hatására széndioxid szabadul fel, ezt használjuk 

negatív kontrasztanyagként. A pozitív kontrasztanyag a báriumszulfát szuszpenzió, melyet a 

pezsgőpor elfogyasztását követően itatunk a beteggel. A beteget fekve egyszer 

körbeforgatjuk az asztalon, hogy a bárium a nyálkahártyán mindenhol egyenletesen 

megtapadjon.  

A negatív felvételen a gyomor kontúrja a kisgörbületi oldalon (curvatura minor) a cardiától a 

pylorusig éles. A nagygörbületi oldalon (curvatura maior) az antrumnál éles kontúrú, a 

corpusnak és fornixnak megfelelően lehet egyenetlen. A nyálkahártya redőzet miatt, de teljes 

kitöltéssel illetve a beteget elforgatva meg kell győződni az ép kontúrról. A gyomor 

nyálkahártyájának elemi egységei az areae gastricae, melyek szabályos poligonalis 

megjelenésűek, jól ábrázolódnak a technikailag kifogástalanul készült kettős kontrasztos 

felvételeken. A plica gastricae (columna rugarum) a gyomor redőzete. A kisgörbületi oldalon 

hosszanti lefutású. A nagygörbületi oldalon a corpuson körkörös, a fornixon lehet kissé 

szabálytalan.  

 
 

20. ábra: Kettős kontrasztos gyomor vizsgálat Jól ábrázolódik az areae gastricae. 
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13.4.2. A gyomor betegségei 

   

A gyomrot érintő betegségekben azt tapasztaljuk, hogy bármilyen elváltozásról is legyen szó, 

azok leggyakrabban az antrumban fordulnak elő, illetve a betegségek leggyakrabban az 

antrumból indulnak ki.  

Úgy is nevezhetjük, hogy az antrum a gyomor vonatkozásában a „viharsarok”.  

Gastritis  

A gyomor nyálkahártya gyulladásos betegsége. Kiváltó oka legtöbbször a rendszertelen 

életmód és a helytelen táplálkozás. A túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás is szerepet 

játszik benne. Akkut és kónikus formáját különítjük el.  

Röntgen tünettana szegényes. Diagnosztikailag vezető szerepe az endoscopiának van. Kettős 

kontrasztos gyomor röntgen vizsgálattal mutatható ki az areae gastricae poligonalisan 

megjelenő finom morfológiájának a megváltozása, rendezetlenné válása. Megvastagodik 

vagy elsimul (atrófiában) a gyomor redőzete. a hurutos nyálkahártyáról lecsúszik a kontraszt 

anyag. Ritkán aphtoid ulceratio jelenik meg.  

 
 

21. ábra: Gastritis ventriculi 

Diverticulum ventriculi  

Klinikai kép:  

A kisebb diverticulumok nem okoznak panaszt. A nagyobb diverticulumok teltségérzést 

okozhatnak, bennük a gyomorbennék pang.  
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Radiológiai kép:  

A gyomor kontúrjából előboltosuló szabályos kerek telődési többletként ábrázolódik.  

A gyomor diverticulumok előfordulása igen ritka. Amennyiben előfordul a gyomor 

proximalis részén a cardia közelében a hátsó falon jelenik meg gyakrabban.  

Ulcus ventriculi  

Klinikum:  

Epigastrialis fájdalom, mely a gyomorfekélyre jellemző módon étkezés után jelentkezik. A 

fekélyek 50-70 %-ban Helicobacter pylori fertőzöttség áll fenn, ez a duodenalis fekélyek 

esetében is tapasztalható. Ez egy sajátos baktérium törzs, mely a savas környezetben is tud 

szaporodni. Gyógyszer mellékhatásként is kialakulhat gyomorfekély, ezt elsősorban a 

szteroidok, fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők szedése idézi elő. Ritka betegség a 

Zollinger-Ellison syndroma, mely szintén gyomorfekély kialakulását okozza, az esetek 1 %-

ban fordul elő. A pancreasban lévő kis kiterjedésű daganat a gastrinoma okozza, mely a 

gastrin nevű hormont termeli, ami a gyomor sósav termelését fokozza. A fekélyképződés 

többszörös is lehet a gyomorban és a duodenumban is.  

A fekély okozta szövethiány radiológiai megjelenése típusosan az, hogy telődési többletként 

ábrázolódik, ha kontúrba kerül. Szemből tapadó foltnak fogjuk látni, ahogy a szövet hiányban 

megreked a kontrasztanyag. Megjelenésében lehet igen nagyméretű is, ezt óriás fekélynek 

nevezzük, nagygörbületen jellemző, idősebbeknél magas a malignitás rizikója. Ha kialakulása 

az időben gyorsan megy végbe, és ezt általában műtét utáni állapotokban, égéskor és 

balesetek után tapasztaljuk, stressz ulcusnak kell tekinteni.  

Jellemző a gyomorfekélyekre, hogy az idő előrehaladásával hol gyógyhajlamot mutatnak, hol 

újra kezdődik a gyulladásos folyamat, ilyenkor már krónikus fekélyről beszélünk. Röntgen 

tünettana is sajátos, mert a fel-fellobbanó gyulladásokat a gyógyulást követően hegszövet 

képződése követi. Ennek következményeként mivel a hegesedés zsugorodással is jár, a 

zsugorodó hegszövet mintegy „magára húzza” a gyomor redőzetét és kialakul a típusos 

csillagredő kép.  

 
 

22. ábra: Ulcus ventriculi 
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A nagygörbületi oldalon lévő fekélyek gyakrabban mutatnak malignus elfajulást vagy már 

eleve ulcus carcinomaként jelentkeznek. A malignus fekélyekre jellemző, hogy nem 

szabályos kerekded telődési többletként ábrázolódnak, és a környező gyomorfal 

infiltráltságának következményeként a fekély környezetében nem látunk perisztaltikus 

aktivitást. Fali merevséget fogunk látni. Malignus fekélyeknél a szél irreguláris, a redők is 

egyenetlen vastagságúak, amputáltak.  

A biztosan nem malignus gyomorfekélyek szabályosan kerek telődési többletek. A fekély 

nyakánál megfigyelhető a Hampton vonal, melyet a fekély szegélyének oedemás 

nyálkahártya gyűrűje okoz, és egy transzlucens vonalként jelenik meg. Disztinktorral 

rányomva pelotta tünetként látszik, kontralateralisan, pedig egy állandósult fali 

behúzódás,”rámutató ujj” szerű álló peristalticus hullám is megfigyelhető, mely a fekély 

indirekt jele.  

Radiológiai kép:  

 
 

23. ábra: Benignus ulcus ventriculi 

 

 
 

24. ábra: Ulcus carcinoma, típusosan a nagygörbületi oldalon. Szabálytalan telődési többlet, 

környezete infiltrált. 
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Pylorus stenosis  

A gyomorfekélyek elhelyezkedhetnek közel a pylorushoz vagy a pylorusban is. A fekély 

gyógyulásával hegesedés, zsugorodás alakul ki, mely a pylorus szűkületéhez vagy teljes 

elzáródásához vezet.  

Klinikai kép: Gyomor fájdalom, teltségérzés, vomitus, mely egyre gyakrabban jelentkezik. 

Több napos ételmaradékot is tartalmazhat.  

Radiológiai kép:  

Kifejezetten tágult gyomor telődése figyelhető meg, melyben bőséges residuum ábrázolódik. 

Sokszor a gyomor alsó pólusa a crista alá ér. Előrehaladott esetben a gyomor tonustalanná is 

válik. A gyomor ürülése nem indul meg. Gyomorürülési vizsgálatot végzünk 2 és 4 óra majd 

24 óra múlva. Pylorus stenozisnál 4 óra múlva sem ürül ki a gyomor, teljes elzáródásnál 24 

óra múlva is a gyomorban ábrázolódik a kontrasztanyag.  

GERD  

A gastrooesophagealis reflux betegség korunk egyik leggyakoribb megbetegedése, melyek jó 

részét a stresszes, rendszertelen életmód súlyosbít. A refluxbetegség lényege, hogy a gyomor 

tartalom gyakran regurgitál a nyelőcsőbe. Egy-egy refluxos epizód mindenkinél előfordulhat, 

a reflux gyakorisága és a gyomorbennék elhúzódó jelenléte a nyelőcsőben már reflux 

betegséget okoz. A gyomorbennék sósavat tartalmaz, mely a nyelőcső nyálkahártyájának 

gyulladását okozza, melynek következményeként fekély is kialakulhat. Égő érzés jelenhet 

meg retrosternalisan, mellkasi fájdalom (heartburn), fájdalmas nyelés (odynophagia), 

dysphagia, epigastrialis fájdalom. Típusos tünet lehet még a torokban érzett gombócérzés, 

melynek oka az alsó oesophagealis sphincter nyitottsága miatt a felső oesophagealis 

sphincterben kialakuló spazmus. Régebben a betegség ismeretének hiánya miatt ezt globus 

histericusnak nevezték el. Hosszan fennálló pharyngitis és bronchitis esetén is gondolni kell a 

nyelőcső reflux betegségére. A reflux betegségnek IV. fokozata van, ezeknek az elkülönítése 

azonban csak endoscopos vizsgálattal lehetséges. Emellett nyelőcső pH-monitorozás és 

manometria jön szóba.  

Reflux kimutatása:  

Monokontrasztosan báriumos kontrasztanyaggal végzett gyomor vizsgálat. A beteget fél 

fekvő helyzetben balra fordítva pozícionáljuk, majd a báriumos kontrasztanyag elfogyasztását 

követően lefektetjük. Amennyiben nem látunk refluxot műfogásokat, alkalmazunk, 

Trendelenburg helyzetben máshogy fogalmazzunk – hasprést alkalmazunk, a beteget 

köhögtetjük. Amennyiben az alsó oesophagealis sphincter relaxált megjelenik a reflux.  

A reflux betegség kimutatására alkalmas módszer még a 24 órás pH mérés. A cardia felett 5 

cm-rel kell az elektródának végződnie. Ez az eszköz 24 órán át monitorizálja a refluxos 

epizódokat, ami a nyelőcső pH-jának savas irányban történő hirtelen eltolódását rögzíti 

objektíven. Ha az érték pH 4 alá esik ez már a nyelőcsövet károsítja, pH 3-nál a nyelőcső 

nyálkahártyájának helyreállító mechanizmusai már nem működnek, a károsodás 

irreverzibilissé válik.  
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Hiatus hernia  

Klinikum:  

A betegeknek axilális hiatus hernia esetén típusos refluxos panaszai vannak. Szorító érzés 

jelenhet meg a mellüregben. Nagyobb sérvek esetén gyomorürülési panasz is jelentkezhet.  

Axiális és paracardialis hiatus herniát különítünk el. Ennek differenciálása a klinikumban 

nagyon fontos, mert terápiás következményei lehetnek. Az axiális típusú hiatus herniáknál a 

cardia és a gyomor egy része helyeződik a mellüregbe, ilyenkor a csuszamlás a nyelőcső 

tengelye mentén történik. Ezzel ellentétben a paracardialis paraoesophagealis hiatus 

herniáknál a cardia a rekesz alatt marad, mellette herniálódik a gyomor egy része, amely a 

cardiát még komprimálja is. Ebben az esetben a betegek panaszmentesek. A paracardialis 

hiatus hernia általában véletlenszerű lelet.  

A gyakorlatban csuszamlásos sérvekkel is találkozunk, ami azt jelenti, hogy a herniáció csak 

bizonyos testhelyzetekben vagy csak műfogással igazolható, álló helyzetben visszacsúszik a 

hasüregbe, és normál anatómiai helyzetet látunk. Extrém esetekben a teljes gyomor is 

herniálódhat a mediastinumba és 180 fokkal elfordulva ábrázolódik, ezt az állapotot „upside 

down” névvel írjuk le.  

 

 
 

25. ábra: Radiológiai kép: Axiális hiatus hernia. Nem látunk a rekesz alatt szabályos gyomor 

léghólyagot. A gyomor fornixa és a cardia a rekesz felett figyelhető meg. Fekvő helyzetben 

jelentős reflux mutatkozik. 



13. Gastroenterologiai képalkotó diagnosztika 

323 

 

Gyomor tumorok  

A gyomor tumorok felosztása:  

   

benignus (adenoma, leiomyoma, fibroma, neurofibroma, angioma,lipoma,neurogen tumorok)  

semimalignus (villosus tumor, adenoma papillare)  

malignus (gyomorrák) leggyakoribb az adenocarcinoma, még ismert a lymphoma, sarcoma, 

carcinoid  

Gyomor polypok  

Klinikum:  

Tünetmentes, véletlenszerű lelet.  

Radiológiai kép:  

A gyomor nyálkahártyáján szabályos kerek, gyűrűszerű képlet. Konturba hozva lumenbe 

domborodó kerek elváltozás.  

A gyomor polypok kimutatása nagyon fontos feladat a radiológus számára. 5 mm-es 

nagyságrendben már jól ábrázolódnak. Praecancerosus állapotnak tekintjük. Kerek, lumenbe 

domborodó képletként jelenik meg, ha kontúrba hozzuk, nyílirányból szabályosan kerek, igen 

éles szélű képletként ábrázolódik. Lehetnek soliterek, gyakrabban azonban többszörösek 

(adenomatosis ventriculi). Többségük jóindulatú szövettanilag, de carcinomás elfajulásuk is 

előfordulhat. Társulhatnak atrophias gastritissel. Occult vérzést is okozhatnak, mely 

anaemiához vezethet. A gyomor polyposis előfordulhat a vékony és vastagbél diffúz 

polyposisaiban a Peutz-Jeghers –syndromanal.  

 
 

26. ábra: Radiológiai kép: polyposis ventriculi, a gyomor antrumaban több 5 mm-es és ennél 

kisebbgyűrűszerű képlet figyelhető meg. 
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A gyomor rosszindulatú daganatai  

A malignus daganatok megjelenési formái morfológiájuk szerint (Bormann beosztás szerint):  

- I. élesen határolt polipoid gyomorrák (karfiolszerű telődési hiány)  

- II. a polipoid tumor által létrehozott telődési hiányon belül telődési többlet, mely maga a 

fekély  

Rajta a necrosis miatt intraluminalis telődési többlet (kedvezőbb prognózisú, általában az 

antrumon, a közepe megemésztődve eltűnhet, és tál formájú rák alakulhat ki 5-8 mm körüli 

sánccal)  

- III. nem élesen határolt fekélyes gyomorrák  

(A széleken terjedő, környezetétől élesen nem elhatárolható infiltráló – fali merevséggel)  

- IV. diffúz infiltráló gyomorrák (kiterjedt formája a gyomrot teljesen  

infiltráló tumor - linitis plastica (rákos zsugorgyomor) - scirrhus  

   

Klinikum: Kezdetben bizonytalan diszkomfort érzés a gyomorban, majd teltség érzés. 

Étvágytalanság a későbbiekben húsundor. Fogyás. Hányinger, hányás, mely véres is lehet.  

A radiológiai kép rendkívül változatos. A gyomorfal deformitásával jár. Carcinoma esetén a 

tumorok kiindulása az antrumból gyakoribb, míg a malignizálódó ulcus a kisgörbületen 

jelenik meg legtöbbször, a többi tumor egyéb helyeken fordul elő. A gyomor lumenébe 

domborodó tumorok árnyékkiesésként mutatkoznak. Előrehaladott esetekben a gyomor 

egésze deformálódik, lumene beszűkül, fala elmerevedik, és ürülési zavar jelentkezik.  

Nagyon típusos formája a gyomor tumoroknak a scirrhus más néven linitis plasztika. 

Klinikuma megegyzik a gyomor tumorok egyéb formájával. A radiológiai kép és a szövettan 

azonban egészen sajátos.  

 
 

27. ábra: Tumor ventriculi 
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28. ábra: Scirrhus 

Röntgen tünettana:  

Általában az antrumból kiinduló az elváltozás. Mivel a gyomorfalban infiltratívan terjed és 

nem éri el a gyomor nyálkahártyáját, kezdetben más tünete nincs, mint a fali merevség. 

Endoszkóppal felmerülhet a gyanú, hogy elmarad a gyomorfal mozgása. Ezt a gyomor 

funkcionális vizsgálatával azonban jól ki lehet mutatni. Az érintett területen perisztaltikus 

hullám nem ábrázolódik. Ritka megjelenési formája a scirrhusnak, amikor a gyomor 

kisgörbületéből kiindulva kesztyűujj szerűen infiltrálja a gyomor falát. Ilyenkor nehéz a 

diagnózis felállítása, mert látunk peristalticus hullámokat, azonban ezek álló jellegűek és nem 

tovahaladók. A kisgörbület kontúrja fogazottá is válik. (Normál helyzetben az antrum 

kontúrjának nagyon élesnek kell lennie.) Továbbterjedve a fali merevség kiterjedhet a 

gyomor egészére. Maga a gyomor csőszerűvé válik, redőzet nincs és zsugorodik is. A CT 

vizsgálat megerősíti a diagnózist, jól ábrázolható a gyomor fali megvastagodása.  

13.5. A duodenum röntgenvizsgálata és betegségei 

   

Gyomorvizsgálatot végzünk.(A gyomor vizsgálatakor minden esetben a duodenumot is meg 

kell vizsgálni.  

A duodenum retroperitonealisan helyezkedik el, körbevéve a pancreas fejét. Négy részre 

osztjuk.  

- bulbus duodeni  

- pars horisontalis superior  

- pars descendens  

- pars horisontalis inferior.  

A Vater papilla a pars descendensen helyezkedik el melyen keresztül a ductus 

choledochusból és a Wirsung vezetékből ürülnek az emésztőnedvek a duodenumba.  
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A natív hasi felvétel általában csak a bulbus duodeni ábrázolódik kis levegősapka formájában 

nívóval.  

Patkó alakú, Kerkring redőzete szabályos, de alacsonyabbak, mint a vékonybélkacsokon.  

 
 

29. ábra: Hypotonias duodenographia 

   

Negatív normál anatómiai képe a duodenumnak.  

Kettős kontrasztos vizsgálattal és iv.Buscopannal végezzük a hypotonias duodenographiat.  

Így jól feltágul és vizsgálható a duodenum nyálkahártyájának felszíne.  

A leggyakoribb betegség a duodenális fekély.  

Klinikum:  

Fiatalabbaknál jelentkezik, az emésztéses-savas fekélyek nagy része itt alakul ki. 

Gyakoribbak és kisebbek, mint a gyomor ulcusai. Jellemző rá, hogy sohasem mutat malignus 

elfajulást. Gyakran recidivál. A betegek epigastriális fájdalomról panaszkodnak, mely 

általában éhgyomorra jelentkezik.  

Evés után a panaszok csökkennek majd 2-3 óra múlva visszatérnek.  

A duodenális fekélyek vérezhetnek is, ami anaemiával jár. Legsúlyosabb szövődmény a 

fekély perforátioja. Ilyenkor szabad hasi levegő jelenik meg a rekeszkupolák alatt. Gyomor 

röntgen vizsgálattal felszívódó kontrasztanyaggal igazolható a perforatio. A kontrasztanyag a 

perforatios nyíláson át kilép.  

A gyakori recidívák hegesedéssel, zsugorodással gyógyulnak a bulbus deformitását, 

beszűkülését okozhatják, ami akár ürülési akadályt is képez. A bulbus csőszerűvé válhat.  

A pylorusban lévő fekélyek pylorus stenosishoz vezethetnek. A jelentős stenosissal járó 

fekélyeket endoscopos vizsgálattal nem lehet kimutatni. A gyomor röntgen vizsgálattal a 

kontúrba kerülő telődési többlet jól ábrázolható.  
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30. ábra: Ulcus duodeni 

Röntgen tünettana: A bulbus falán jelentkező tüskeszerű telődési többletként ábrázolódik. 

Van rámutató redő = a szemközti fal görcsös összehúzódása. Gyakori a „kissing ulcus”. Ha 

kicsi a fekély csak kompresszió alkalmazásával lehet kimutatni. A szükséges eszköz, 

amellyel a kompresszió létrehozható a disztinktor.  

A duodenum patkó betegsége lehet még a diverticulum képződés. Általában véletlenszerű 

lelet, a leszálló vagy az alsó vízszintes szár belső felszínén fordul elő panaszokat nem okoz.  

 
 

31. ábra: Duodenum diverticulum 

Gyakoribb azonban a pancreas térfoglaló folyamatainak ráterjedése a duodenumra. A 

térfoglaló folyamat növekedésével a uodenum lumene elzáródhat és kialakul a mechanikus 

akadály, mely a gyomor kiürülését akadályozza. E mellett pancreas feji folyamatoknál a 

duodenum patkó kiszélesedik, a ductus choledochus is elzáródik, mely icterushoz vezet. Éles 

szélű benyomatot pancreas pseudocysta vagy aorta aneurysma okozhat.  
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32. ábra: Pancreas feji malignus folyamat 

Klinikum:  

Hányinger, hányás. Hasi fájdalom, sárgaság. Teltség érzés a gyomorban.  

Radiológiai kép:  

A pancreas feji térfoglaló folyamatoknál a duodenum patkó széttolt lesz. A Kerkring redőzet 

a compressio hatására elsimul, félárnyékosan telődnek a redők. a kontúr kirágott, a lumen 

tágassága és telődése egyenetlen. A lumen kezdetben beszűkül, majd teljesen el is záródhat.  

13.6. A vékonybél röntgenvizsgálata és betegségei 

13.6.1. Vizsgálati módszerek 

A vékonybél endoszkóppal nem vizsgálható eltérően a felső és az alsó gastrointestinalis 

tractustól.  

Röntgen vizsgálata is egészen eltérő vizsgáló eljárást kíván.  

A vékonybél 5-7 m hosszú és 2-3 cm átmérőjű. A duodenumtól a coecumig terjed. Jejunum 

és aboralisan ileumkacsokból áll. Kerkring redőzete igen szabályos, az oralisan elhelyezkedő 

jejunum kacsoknál magas,  

Az ileum kacsoknál alacsonyabb.  

Morfológiai és funkcionális vizsgálat különíthető el.  

A morfológia megítélésre a szelektív enterographia alkalmas.  

A funkcionális vizsgálatot passage vizsgálatnak nevezzük  
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33. ábra: Szelektív enterographia. 

Normál esetben ép kontúrral ábrázolódnak a vékonybél kacsok, szabályos Kerkring 

redőzettel.  

Capsula endoscopia egy új eljárás, mely hazánkban még nehezen érhető el.  

A beteg egy kapszula formájában lényegében egy kis kamerát nyel le, mely a tápcsatornában 

lefelé haladva folyamatosan felvételeket készít. A capsula kiürülése után kerülnek 

kiértékelésre a felvételek.  

 
 

34. ábra:Capsula endoscop. A Pinehurst Medical Clinic honlapjáról 

(http://www.pinehurstmedical.com/proceduresdefined.asp) 
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Metodika:  

Napjainkban CT és MRI vizsgálattal kell elvégezni a szelektív enteroclysist. Sokkal 

informatívabb, mert  

nem csak a vékonybél fal morfológiájáról ad pontos képet, hanem a környező szövetekben 

lévő elváltozásokról is nyerhető információ. -  

13.6.2. Az ileus 

   

Görög eredetű szó, mely régen csupán a belek csavarodását, volvulusát jelentette. Ma már 

általánosabban  

használjuk, a béltartalom továbbjutásának mechanikus vagy funkcionális eredetű 

akadályozottsága esetén.  

Az ileus a leggyakoribb akut hasi kórkép. Az akut hasi katasztrófák egyharmadát az ileusok 

teszik ki.  

A halálozás ma már 10% alatt van. Ez a terápia fejlődésének köszönhető, mely lehetővé teszi 

a folyadék- és elektrolit pótlást, transzfúzió adását, antibiotikus kezelések megjelenése, 

szondák használata eredményezett.  

A terápiás eredmények további javulása a minél korábbi diagnózistól várható.  

Az ileusok felosztása:  

 veleszületett  

 szerzett  

 mechanicus  

 paralyticus  

 vékonybél ileus  

 vastagbél ileus  

A mechanicus bélelzáródásoknak számos oka lehet:  

 intraluminalis  

 extraluminalis  

Intraluminalis bélelzáródásokat okoznak:  

 gyulladás  

 daganat  

 ezek egy csoportba sorolhatók, mint obstruktív eltérések  

 intussusceptio  

 volvulus  

 postirradiatios strictura  

 haematoma (trauma következménye) + műtéti beavatkozás utáni anastomosis- 

insufficientia,-oedema,- strictura  
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Gyulladás:  

 Crohn-betegség  

 colitis ulcerosa  

 diverticulitis  

 tuberculosis  

 actinomycosis  

   

Extraluminalis bélelzáródások:  

 adhaesio , strangulatio  

 külső és belső sérvek kizáródása  

 sorolhatók egy csoportba, mint kompressziók  

 lapszerinti letapadás  

 megtöretés  

 csepleszkötegek  

 adhaesios kötegek okozta strangulació  

   

Paralyticus ileusok kialakulásában szerepet játszó tényező a különböző oki eredetű 

peritonitis.  

 postoperatív szakban  

 epekő, vesekő kólika  

 intraperitoneális, extraperitoneális kiindulású gyulladásos betegségek  

 perforáció  

 peritonitis  

 a mesenterialis erek thrombosisa, emboliája  

 gyógyszer okozta mellékhatás (fenotiazinok, thiazidok, opiátok)  

 spasticus tipus(ólom, nikotinmérgezés, uraemia,porphyria)  

 bármilyen savós hártyát irritáló anyag esetén  

   

A ritkán előforduló spasticus típusú paralyticus ileusoknál a bélfal izomzatának fokozott 

tónusa miatt szűnik meg a peristalticus aktivitás.  

Az ileusok pathológiája, pathomechanizmusa  

A gastrointestinalis tractusban 5-7 l, elektrolitekben gazdag folyadék található.  

 1500 ml nyál,1500 ml gyomornedv  

 1500 ml epe- és pancreasnedv , 2000 ml succus entericus  

 gázok: 70%-ban lenyelt levegő, érpályából diffundált 20%, bakteriális eredetű 

folyamatokból származik 10%-nyi gáz  

   

A kialakult distensio következményei:  

Felszívódás hamar megszűnik miközben az excretio még tart. Ez tovább növeli a distensio 

mértékét.  
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A bélfalban vénás pangás, oedema alakul ki, romlik a vérellátás ezért a sejtek ill. a bélfal 

permeabilitása fokozódik, plazma transsudatio indul meg a bél lumen és a hasüreg felé.  

Végül károsodik az artériás keringés is. Necrosis, perforáció alakul ki.  

A pangó béltartalomban bakteriális proliferáció indul meg, fokozott toxintermelésse 

toxintermelés.  

Klinikai következmények  

 

Vomitus 

folyadék- és elektrolit vesztés 

Hypotensio 

Keringési elégtelenség 

 

Cellularis és extracellularis dehydratio 

Oliguria, 

Anuria  

Haemoconcentratio 

Thrombosis 

Infarctus 

Peritonitis 

Sepsis 

Endotoxin-shock 
 

 
 

35. ábra: Mechanicus vékonybél ileus típusos radiológiai képe. Hajtűszerű, fordított U alakú, 

levegővel telt, distendált vékonybélkacsok ábrázolódnak nívókkal. 
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36. ábra:Atypusos vékonybél ileus 

A mechanicus vékonybél ileus nem mindig mutat típusos képet. Amennyiben a béltartalom 

döntően folyadék és viszonylag kevés a gáztartalom néhány nívót látunk csak. Vékonybél 

ileus gyanúját azonban fel kell, hogy keltse a Kerkring redőkben megrekedt kis levegő 

buborékok, melyek „gyöngysor” szerűen jelennek meg.  

Ilyenkor a vékonybél ileus gyanúja fennáll és ennek igazolására passage vizsgálatot kell 

végezni.  

  
 

37., 38. ábra: Magas vékonybél ileus 
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Különösen nehéz diagnózis lehet az úgynevezett magas vékonybél ileus. A bélelzáródás 

ilyenkor a második, harmadik jejunumkacs magasságában helyezkedik el. Distendált a 

gyomor és az elzáródás felett lévő 2-3 jejunumkacs.  

Ezek a betegek gyakran vomitálnak és ha a natív hasi felvétel éppen vomitus után készül, a 

felvételen csak az tűnhet fel, hogy a belek csaknem teljesen gázszegény. Hiányoznak a 

megszokott gázárnyékok, a gyomorléghólyag, a bal flexurában megszokott levegő. Az idő 

múlásával az elzáródott bélszakaszokból a folyadék és a gáz is kiürül. A diagnózist ebben az 

esetben is passage vizsgálattal tudjuk igazolni. Feltelődik a distendált gyomor és 

jejunumkacsok, lokalizálható az elzáródás szintje.  

 
 

39. ábra:Negatív hasi felvétel 

Negatív natív hasi felvétel. Gyomor léghólyag. Gázárnyékok a vastagbélben. Az ábrázolódó 

bélkacsok nem distendaltak, nívók sem láthatók. A colon haustratioja szabályos.  

Az ileocoecalisan megjelenő meteoristicus ileumkacs nívóval az „őrkacs” jel, mely 

appendicitisre utal.  
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40. ábra:Epekő ileus natív (a), és 1,5 órás passage vizsgálat (b) 

A vékonybél ileusok között egy ritka előfordulású ileus, melyet epekő okoz. Az epehólyag 

fundusa a leggyakrabban a duodenum pars horizontalis superiorján helyezkedik el. A régóta 

benne lévő epekő gyulladást és fali necrosist okozva átfúrhatja az epehólyag és duodenum 

falát, kialakul a biliodigestív fistula. Az epekő ileus a natív hasi felvételen, ha eszközös 

beavatkozás biztosan nem történt a betegen (ERCP, sphincterotomia) specificus. A 

biliodigestív fistula következményeként gázárnyék jelenik meg az epeutakban, aerobiliát 

látunk a típusos vékonybél ileus radiológiai képe mellett. Ritkán találjuk meg magát az 

epekövet, passage vizsgálattal az elzáródásnál a kontrasztanyaggal kitöltött bélkacsban 

árnyékkiesésként jelenhet meg.  
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41. ábra: Fridman-Dahl felvétel 

Amennyiben a beteg elesett állapotú és ileus gyanúja merül fel Friman- Dahl felvételt kell 

készíteni jobb oldalt fekvő helyzetben  

Mechanicus vastagbél ileus  

A passage akadály feletti colon szakasz distendált, a haustrumok elsimultak. Széles nívók 

figyelhetők meg a has oldalsó részén, keretszerűen. A Bauhin billentyű megnyílik és tágulnak 

az ileumkacsok is, melyekben szintén nívók jelennek meg. Trendelenburg helyzetben a 

levegő a szűkületig felszáll, így lokalizálható. Acut irrigoscopiás vizsgálattal tisztázható mi 

okozza a vastagbél elzáródását  
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42. ábra:Mechanikus vastagbél ileus 

 
 

43. ábra: Acut irrigoscopiás vizsgálattal stercolith ábrázolódik a rectumban. A képen 

sigmatumorra utaló radiológia eltérés is megfigylehető.+ 
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Paralyticus ileus  

  
 

44, 45. ábra: Paralyticus ileus 

A paralyticus ileus kialakulásánál a secretio és az excretio egyszerre szűnik meg, ezért a 

tágabb vékonybélkacsok döntően gázzal kitöltöttek és nem látunk nívókat.  

A vascularis elváltozások, melyek a bél vérellátási zavarához vezetnek szintén paralyticus 

ileushoz vezetnek.  

Mesenterialis thrombosis okozta paralyticus ileus  

A natív felvételen a diagnózis felállítása mellett fontos ennek radiológiai jeleit keresni, mert 

nem passage vizsgálatot rendelünk el, hanem azonnali sebészi konzílium miatt történik a 

vizsgálat.  

Mit keressünk a natív felvételen a distensio és a nívók mellett?  

Szabadlevegőt, pneumatosist (levegőbuborékokat a bélfalban, mely necrosisra utal). A bélfal 

esetleges megvastagodását, mely a kialakuló oedemára utal.  
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46. ábra: Mesenterialis thrombosis okozta paralyticus ileus 

Subileus  

A subileus szó elterjedése a régmúltból vonult be a gyakorlatba. Az ileus gyanújával bent 

fekvő betegek kórlapjára írták rá, hogy subileus. Ma már ezt az elnevezést azokban az 

esetekben használjuk, amikor passage vizsgálattal túljutunk a passage akadályt képező 

területen, de a radiológiai kép továbbra is ileusra utal, illetve a klinikai tünetek is, bár kevésbé 

markánsak, emellett szólnak. Vagyis az elzáródás nem teljes.  

Passage vizsgálat  

 
 

47. ábra: Passage vizsgálat 
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A radiológiai képen megítélhető a vékonybélkacsok lumenének tágassága, az esetleges 

nívóképződés. Iőben hogyan jut tovább a kontrasztanyag, találunk-e mechanikus akadályt. 

Ezzel a vizsgálattal a bélkacsok morfológiájáról nem lehet véleményt formálni. Kifejezetten 

funkcionális jellegű vizsgálat.  

13.6.3. A vékonybél betegségei: 

   

 gyulladások (IBD)  

 daganatok  

 funkcionalis megbetegedések ( malabsorptios syndromak)  

 invaginatio, vagy intussusceptio.  

 volvulus  

 belső sérvek  

A gyulladásos vékonybél betegségek oka sokszor ismeretlen.  

A Crohn betegség azonban jól diagnosztizálható.  

 
 

48. ábra: Szelektív enteroclysis röntgen felvétele 

Crohn (ileitis terminalis) betegség:  

Klinikum:  

Visszatérő hasmenéses epizódok, véres - nyákos széklet, állandó hasi ill. alhasi fájdalom, 

görcsök, puffadás,hőemelkedés,súlyvesztés, malabsorptio,occult vérzés, anémia  
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Vizsgáló eljárások:  

- UH  

- Szelektív enterographia CT MR vizsgálattal T1, T2 fázisban zsírszupresszióval  

- Izotóp  

Radiológiai kép:  

A granulomatosus gyulladás az egész bélfalra terjed, de szegmentális megjelenésű. Típusosan 

a nyálkahártyán a megnagyobbodott submucosalis lymphoid folliculusoknak megfelelően 

aphtoid ulceratiók, jelennek meg. Majd transmuralis gyulladás alakul ki, mely a serosára is 

terjed. Hosszanti és circularis ulcusok, intramuralis tüskeszerű abscessusok jelenhetnek meg. 

Gyakori a fistulák kialakulása, melyek lehetnek intraabdominalisak, entero-enteralisnak 

szoktuk nevezni, emellett vannak entero-cutan, -vaginalis,-vesicalis sipolyok, perianalis 

fistulák. Intraabdominalis tályogok is megjelenhetnek, valamint stricturák A gyulladásra a 

segmentalis jelleg igen jellemző  

   

A Crohn betegség bárhol megjelenhet a szájüregtől a végbélnyílásig. Egyidejűleg több 

szakaszon megjelenhet. Gyakoribb előfordulása a vékonybélen 40 %, míg a vastagbélen 20 

%. Eredete ismeretlen és nem örökletes betegség, de valószínű genetikai fogékonysággal 

összefüggésbe hozható. Az immunrendszerben léphet fel működési zavar. A szervezet a saját 

bélflóra ellen indít el védekezési reakciót. Kialakulásásban szerepe lehet a stressznek, az 

étkezési szokásoknak, a dohányzásnak  

 
 

49. ábra: Aphtoid ulceratio Crohn betegségben. 
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50., 51. ábra:Meckel diverticulum 

Diverticulumok a vékonybelekben is előfordulnak, de ennek gyakorisága igen alacsony.  

A szokványos diverticulumok mellett nagyon ritkán fordul elő a Meckel diverticulum, mely a 

ductus omphaloentericus fejlődési maradványa. Leggyakrabban az ileumon, az ileocoecalis 

régiótól 50-80 cm távolságban helyezkedik el. Occult vérzés forrása lehet. Tartalmazhat 

ectopiás gyomornyálkahártya-szigetet is, ebben az esetben izotópdiagnoszikai módszerrel a 

Meckel-diverticulum jelenléte igazolható.  

Vékonybél daganatok  

A vékonybél daganatok ritkák a gastrointestinalis daganatok 2 %-át teszik ki.  

Klinikum:  

Néha véletlenszerű lelet. A panaszok sokszor hasi discomphort érzést okoz. A daganat 

növekedésével jelentkezhetnek hasi görcsös jellegű fájdalom. Hányinger, hányás. 

Rosszindulatú daganatok esetén lázas periodusok.Fogyás. Széklethabitus változás.  

 jó indulató ( adenoma, fibroma, leiomyoma(GIST), haemangioma, endometriosis, 

lipoma.)  

 rosszindulatú (carcinoid , sarcoma)  

   

Vizsgáló eljárások:  

 natív hasi felvétel (okoz e passage zavart)  

 UH  

 CT enterographia  

 MR enterographia  

   

Radiológiai tünetek:  

Polipoid jellegű elváltozás a lumenben. A vékonybélfal destructio, fali növedék. Lumen 

szűkület.  
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13.7. A vastagbél röntgenvizsgálata betegségei 

13.7.1. A vastagbél radiológiai vizsgálata: 

 monokontrasztos  

 kettős kontrasztos  

 virtuális CT colonográfia  

   

Bárium szulfát szuszpenzió vagy felszívódód jódos kontrasztanyag a pozitív levegő a negatív 

kontrasztanyag.  

Irrigoscopiával végezhetünk vastagbél vizsgálatot, mely gondos előkészítést igényel.  

Csak a teljesen kitisztított vastagbélről adható pontos diagnózis:  

Ma már a kettős kontrasztos irrigoscopiás vizsgálati technikát alkalmazzuk. Csak bizonyos 

esetekben van helye a monokontrasztos vizsgálatna (példásul kontraindikált a 

levegőbefúvás).  

A kettős kontrasztos irrigoscopiás vizsgálat lényege, hogy kevés báriumos kontrasztanyaggal 

a feltöltés során eljussunk a coecumig. Ezt követően leengedünk annyi kontrasztanyagot, 

amennyit csak lehetséges.  

Feszesre töljük levegővel a colont a rectumtól a coecumig, majd célzott felvételek készülnek 

a rectumról, a sigmáról , a bal flexuráról, a jobb flexuráról és a coecumról. A flexurákról 

készülő felvételeken ábrázolódik a colon ascendens és descendens is. Ajánlott a rectumról 

egy teljes oldal irányú felvétel elkészítése is. A technika lényege, hogy minél kevesebb 

kontrasztanyag maradjon a colonban, a „levegős” felvételeken, így jól ábrázolhatóak a 

nyálkahártya elváltozásai. A beteg mozgatásával érhető el, hogy valamennyi colon szakaszról 

készüljön felvétel. A vizsgálat végén készül egy jobb és egy bal oldalt fekvő Friemann-Dahl 

felvétel, illetve egy álló helyzetű kép is. Ezzel a metodikával már a 4-5 mm-es polipok is 

kimutathatók.  

 
 

52. ábra: Célzott felvétel a sigmáról kettős kontrasztos irrigoscopiás vizsgálattal. 

Előkészítés:  

A vizsgálatot megelőző este drasztikus vastagbéltisztításra van szükség. Ma már igyekszünk 

elkerülni a beöntéses előkészítést. Az endoszkópos előkészítéshez hasonlóan a felülről 

történő kimosást javasoljuk, melyre a vegyes sós folyadék fogyasztása igen alkalmas. Erre a 

célra speciális készítmények állnak rendelkezésre, mint például az X-prep.  

Indikációi:  

vastagbél ileus (jelentőséeg a CT térhódítása miatt ma már kisebb)  
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perforáció gyanúja  

enteralis fistula gyanújában  

13.7.2. A vastagbél betegségei 

Colon diverticulosis  

A vastagbél egyik leggyakrabban előforduló betegsége, mely a kor előrehaladtával egyre 

gyakoribb lelet. Gyakran alakul ki idült székrekedésben. A diverticulumok pulsiós jellegűek, 

túlnyomórészt a sigmán fordulnak elő, általában 1 – 2 cm nagyságúak  

Klinikum:  

Legtöbbször tünetmentes, de gyulladás, occult vérzésforrás, vagy peroratio oka is lehet.  

A bal colonfél diverticulumai lényegében pseudodiverticulumok. A mucosa herniálódik a 

muscularis proprián keresztül, így a divetriculum falát az mucosa és a serosa alkotja.  

A colon diverticulosis szövődményei a diverticuliti, ritka szövődménye vaginalis fistula. 

Röntgen képen: kerekded, éles kontúrú telődési többletek, melyekben napokig megmaradhat 

a kontrasztanyag.  

 
 

53. ábra: Radiológiai kép: számos kerekded telődési többlet ábrázolódik a sigmán és a colon 

descendensen. 
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54. ábra: Lumen szűkületet okozó súlyos diverticulosis 

Polypus  

Klinikum:  

Többnyire véletlenszerű lelet, panaszokat nem okoz. Vérezhet, Wéber pozitivitás esetén 

elrendelt vizsgálatkor kerülhet látótérbe. Kialakulásukkor még benignus elváltozások, melyek 

a colon nyálkahártyáján jelennek meg. Leggyakoribbak az adenomák. 90 %-ban az 

adenomákból azonban malignus vastagbélrák fejlődik ki,a polip megjelenését követően 5 év 

múlva.  

A polipok incidenciája 50 év felett ugrásszerűen emelkedik. Kialakulásul eredete ismeretlen. 

Életmóddal, táplálkozási szokásokkal hozzák összefüggésbe.  

Genetikai tényezők is szerepet játszhatnak. A familiáris polyposis, a Gardner-syndromában és 

a Peutz-Jegherts - syndromában a genetikai öröklés bizonyított. A familiaris polipozisban már 

fiatal korban megjelennek a colonban a polipusok. Nem ellenőrzött, kezeletlen esetekben már 

40 év alatt a polipusok malignusan elfajulnak. A Gardner-syndromában polipok nemcsak a 

colonban, hanem a bőrön, a koponyán és az álkapocs csonton is megjelennek. A Peutz-

Jegherts syndromaban úgynevezett juvenilis polipok alakulnak az egész tápcsatornában, 

melyek még a születés előtt in utero is megjelenhetnek, vagy fiatal gyermekkorban.  

A polipusokat praecancerosus állapotnak tekintjük. A 2 cm-nél nagyobb polip már 

potenciálisan malignus folyamatként kezelendő.  

Polipok kimutatása történhet:  

 irrigoscopiás vizsgálat  

 colonoscopia  

 CT colonographia. Polypok kimutatására ez a legalkalmasabb metodika, nyugati 

országokban szűrővizsgálatként alkalmazzák  
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55. ábra: Radiológiai kép: Lumenbe domborodó kerekded, éles szélű elváltozások. 

Megjelenési formáik.  

 sessilis polip  

 nyeles polip  

   

Appendicitis  

Az appendicitist nem irrigoscopiás,, hanem ultrahang vizsgálattal diagnosztizáljuk. 

Irrigoscopiás vizsgálatkor véletlenszerű lelet lehet. Lumene beszűkül, kifejezett fali 

egyenetlenséget látni.  

 
 

56. ábra: Ép appendix (bal oldali kép). Appendicitis (jobb oldali kép) 



13. Gastroenterologiai képalkotó diagnosztika 

347 

 

 

Vastagbél daganatok  

 jóindulatú  

 rosszindulatú  

Leggyakrabban a sigmán keletkező elváltozás, de a colon bármelyik szakaszán előfordulhat, 

a gyakoriság eltérő. A jobb colon fél tumorai gyakrabban véreznek, míg a bal colon fél 

tumorai gyakrabban okoznak stenosist.  

Klinikum:  

Hasi teltség érzés, székrekedés, majd az idő előrehaladtával hasmenés a jellemző, a véres 

székürítés, majd a lumen teljes elzáródásakor már nincs széklet és kialakul a vastagbél ileus. 

Haspuffadás, görcsös hasi fájdalom. Fogyás.  

A colo-rectalis tumorok előfordulása 1900-as évek előtt elhanyagolható volt. A gazdasági 

fejlődést, az iparosodást követően drasztikusan kezdett emelkedni.  

Hazánkban a férfiaknál és a nőknél is a harmadik leggyakoribb tumoros polypokból 

polipokból alakul ki. Ritkább daganatok a colonban a carcinoid (0,4%), lymphoma (1,4%), 

sarcoma 0,3 %). A laphámrák a colonban elenyészően ritka előfordulású.  

A malignus folyamatok százalékos eloszlása lokalizáció szempontjából:  

- coecum 20 %  

- sigma 25 %  

- rectum 20 %  

- recto-sigmoidealis átmenet 10 %.  

50 év felett a colon tumorok incidenciája ugrásszerűen növekedik. A colon tumorok korai 

felismerésével az 5 éves túlélés 90 % is lehet. Ezt lakossági szűrő vizsgálattal lehetne elérni. 

Weber pozitivitás esetén elrendelt kivizsgálással. A betegség megelőzését a helyes 

táplálkozás, az egészség kultúra jelentené. Diagnosztikai lehetőségek: endorectalis UH, hasi 

CT, endoscopia, CT colonográfia, , virtuális colonoscopia, MR vizsgálat, biopszia.  

 
 

57. ábra: Almacsutka tünet, a colon tumorok egyik típusos megjelenési formája. 
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58. ábra: Villosus adenomából kiindult rectum tumor, mely egyenetlen kontúrú kiterjedt 

árnyékkiesést okoz. 

 
 

59. ábra: Ovarium tumor ráterjedése a colonra. Hosszú szakaszon viszonylag éles kontúrral 

szűkebb a lumen. 
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A vastagbél gyulladásos betegségei, colitis  

 Crohn colitis  

 colitis ulcerosa  

 irritabilis bél syndroma (IBS)  

 TBC = Enterocolitis tuberculosa  

 pseudomembranosus colitis  

 IBD  

A vastagbél gyulladásos betegségének klinikuma változó lehet. Többnyire hasmenéssel jár, 

ami lehet véres vagy nyákos. Előfordulhatnak olyan esetek is amikor a beteg obstipál, vagy a 

kettő váltakozva fordul elő. Hasi fájdalommal, puffadással is jár. A fertőzés okozta 

hasmenést láz is kíséri, és pár nap alatt lezajlik.  

A tünetek hasonlíthatnak az irritabilis bél syndromához azonban a betegség kimenetele 

egészen más. Hosszan tartó chronicus vastagbél betegségek, melyek az idő előrehaladtával 

károsítják a vastagbél falát.  

A Crohn betegség okozta colitis mindig segmentalis jellegű. A colon bármely szakaszán 

előfordulhat. A gyulladás az egész bélfalra kiterjed.  

A colitis ulcerosa csaknem mindig a rectum érintettségével kezdődik, majd tovább terjed oral 

felé. A gyulladás nem érinti a bélfal valamennyi rétegét, a bélfal nem vastagodik meg és nem 

szegmentális megjelenésű. irrigoscopiás vizsgálatot végezve típusos esetekben megtaláljuk az 

intramuralisan megjelenő „gallérgomb” abscessusokat. Amennyiben hosszú ideje zajlik a 

gyulladásos folyamat a colon haustratiója elsimul. A nyálkahártya márványozott, a 

fekélyeknek megfelelően apró, tapadó foltok ábrázolódnak. csőszerűvé válik és meg is 

rövidül. Akut fellángoláskor perforáció veszélye miatt Ba-os irrigoscopia nem javasolt. 

Endoscopos vizsgálattal a nyálkahártya egészére kiterjedő, összefolyó térképszerű ulceratiot 

látni. Klinikailag súlyosak a tünetek gyakori véres, nyákos székürítések jellemzik. A betegek 

anaemizálódnak. A colitis ulcerosa praecancerosus állapotnak tekintendő. Ezeknél a 

betegeknél a colon tumorok gyakorisága igen magas.  

A tbc-s eredetű vastagbélgyulladás ma már elenyészően ritka megbetegedés. A felköhögött és 

lenyelt baktériumok okoznak bélgyulladást, mely a bélfalon körkörösen megjelenő fekélyek 

formájában okoz megbetegedést. A későbbieikben a fekélyek hegesedéssel gyógyulnak és a 

bél lumen elzáródásával akár ileust is okozhatnak.  

Ritkán fordul elő az ishaemiás colitis is, mely gyakrabban a bal flexurában alakul ki az arcus 

Riolani ellátási területének megfelelően egy esetben a colon ascendens érintettségét láttuk. 

Jellemző rá a fali megvastagodás és e mellett az irritált peristalticus activitás colitis 

ulcerosára emlékeztető kép, hypoxia miatt a bélfalban a necrosis jeleként apró gázbuborékok 

lehetnek.  
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60. Colitis ulcerosa 

 
 

61. Crohn colitis 
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Irritabilis bél syndroma  

Ebben a betegségben a hasmenés, székrekedés és ezek váltakozása a jellemző. A hasi görcsös 

jellegű fájdalmak, puffadás megjelenése rendszertelen. Ellentétben a Crohn colitissel és a 

colitis ulcerosaval itt nem találni organikus okot.  

13.8. Üzenet: 

A konzultáció radiológus és klinikus között akkor valósulhat meg a maga teljességében, ha 

ismerik egymás szakmájának phraseologiáját, akkor tudnak közösen a betegek hasznára 

válni.  

A gastrointestinalis tractus kontrasztanyagos vizsgálata a modern képalkotás korszakában is 

megőrizte fontosságát. Gyorsan végrehajtható olcsó vizsgálat. Sok esetben specificus és 

sensitiv is.  

A klinikusok gyakran első vizsgálatként ezt választják a diagnosztikus algoritmusban.  

Funkcionális vizsgálatok végezhetők ezzel a módszerrel, míg a CT, MR, UH vizsgálattal 

elsősorban morphologiai képet kapunk. Fistulajáratok egyértelmű kimutatásánál is 

érdemesebb ezt a modalitást választani.  
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14. Hasi parenchymás szervek diagnosztikai 

vizsgálómódszerei 

(máj, epeutak, epehólyag, pancreas, lép) 

Írta: Kollár Attila és Karlinger Kinga 
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

14.1. Máj 

14.1.1. Anatómiai háttér 

A máj a legnagyobb hasi parenchymás szervünk, átlagos testalkatú felnőtt esetében súlya 

1500 – 1600 gramm között van.  

A jobb oldali hypochondriumban, a rekesz alatt helyezkedik el. A bal lebeny lateralis széle 

normális esetben a gyomor kisgörbületének kezdetéig húzódik, azonban variációs esetben 

egészen a bal oldali rekeszkontúr alá, a lép fölé-elé is terjedhet. A jobb lebeny caudalis vége 

normális nagyság esetében a jobb vese középső-alsó harmadának határáig ér, ez a vese 

fejlődési rendellenessége, helyzeti variációja esetén változhat.  

Nőkben gyakrabban előforduló alaki variáció a Riedel-lebeny, amelynél a jobb lebeny alsó, 

lateralis csúcsa mélyen lelóg, rajta kis lefűződés látszik. A bal lebeny izolált hypertrophiája 

és megkisebbedése is ritkán előfordulhat, különösebb pathológiai háttér nélkül. Dominálóan a 

jobb lebeny rekeszi felszínénél alaki variációt jelentő, többszörös fissurák is jelentkezhetnek. 

Igen ritka fejlődési variáció a situs inversus, amikor a máj bal oldalon, a rekeszkontúr alatt, a 

bal oldali hypochondriumban helyezkedik el. Fejlődési variációt jelent még a harántmáj is.  

Speciális élettani funkciójából és anatómiai szerkezetéből (kettős vérellátás: a. hepatica, v. 

portae) adódóan különböző képalkotó módszerekkel is igen összetett módon vizsgálható.  

A máj szegmentális anatómiájának ismerete (Quinaud-szerinti szegmentális beosztás) (1. 

ábra) alapvető fontosságú az intrahepatikusan talált pathológiás eltérések pontos 

megjelölésében, lokalizációjában.  

 
 

1. ábra: A máj szegmentális anatómiája, sémás ábra) 
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Ugyancsak igen fontos a létező artériás vérellátási variációk (a. hepatica rendszere) pontos 

ismerete mind a sebészeti, mind az intervenciós onkoradiológiai (TAE, TACE) kezelések 

tervezése, kivitelezése, alkalmazása során.  

14.1.2. A máj és az epeutak képalkotó módszerei 

14.1.2.1. Röntgen vizsgálat 

A natív hasi röntgen vizsgálaton a máj árnyéka típusos esetben jobb oldalon a rekesz alatt 

látható (2. ábra).  

 
 

2. ábra: Hepatomegalia, Natív hasi rtg. felvétel) 

Parenchymás szerv lévén csak akkor látunk valamilyen körülírt röntgen eltérést a vetületében, 

ha az jelentősebben eltérő sugárfogó vagy sugáráteresztő képletként jelentkezik. Így 

sugárfogó képletként meszes falú echinococcus cystával, meszes epekővel, esetleg porcelán 

epehólyaggal találkozhatunk. A sugáráteresztő gázgyülemek pedig utalhatnak alakjukból, 

elhelyezkedésükből és mennyiségükből adódóan epeutakban lévő gázgyülemre (normál 

posztoperatív állapot vagy pathológiás eltérés, pl. epekőileus esetén), esetleg májtályogon 

belüli gázbuborékokra is.  

14.1.2.2. Ultrahang 

Megfelelően beállított, jó felbontású UH készüléket alkalmazva igen szenzitív képalkotó 

módszernek tarthatjuk, azonban nem kellően specifikus és – a többi UH vizsgálati 

technikához hasonlóan – igen vizsgálófüggő módszer.  

A komplex hasi UH vizsgálatot, egy 3-5 MHz között működő konvex vizsgálófejjel, 

általában a máj UH vizsgálatával kezdjük (3. ábra), melyet mély belégzés mellett subcostalis 

irányból végzünk leggyakrabban. Anatómiai variációk esetén, magasabb rekeszállásnál, nem 

megfelelő légzéskooperáció esetében, illetve posztoperatív állapotokban (felhasi régióban 

lévő drainek esetén) igen fontos lehet az intercostalis leképezés (4. ábra).  
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3. ábra: Normál máj, UH 2D kép 

 

 
 

4. ábra: Máj metastasis a jobb lebenyben, UH 2D kép, intercostalis scannelés 

Anatómiai szervezeti egységként a máj-epeutak-epehólyag egésze kerül ilyenkor megítélésre 

és leírásra.  

Szükséges megjegyezni, hogy csúcskategóriájú készülékeken, nagyobb vizsgálati 

tapasztalattal rendelkező radiológus számos esetben jelentős plusz információkhoz juthat egy 

adott intrahepatikus májeltérés ismételt, célzott UH vizsgálata során (tehát nem feltétlenül a 

következő lépcső a CT vizsgálat…!). A progresszív betegellátásnak ezt a speciális, nem 

eléggé elismert és alkalmazott formáját is szükséges mindinkább szem előtt tartanunk.  

Az UH vizsgálat korlátlanul ismételhető, jól hozzáférhető, relatíve olcsó vizsgálómódszer, 

melynél az alapvizsgálat a 2D real-time UH, melynek értékét értékét a color duplex UH 

vizsgálattal jelentősen emelhetjük. Gócos májbetegségek, pathológiás keringési állapotok 

esetén UH kontrasztanyagos vizsgálattal nagy mértékben növelhető a specificitás. Az áramlás 

iránya (color) és kvantitatív mértéke ( Doppler spektrum) is pontosan meghatározható az 

egyes kórfolyamatokban az intrahepatikus artériákat és vénákat illetően.  

A máj UH vizsgálatát követően nyilatkoznunk kell a leletben annak méretéről, alakjáról, 

echoszerkezetéről, esetleges alaki variációról, fokális eltérésről, valamint természetesen a máj 

környezetében talált eltérésekről is (pl. ascites, tályog, vese, mellékvese, jobb colonfél 

pathológiás eltérései).  

A normál májszövet echogenitása összességében enyhén echodús képet ad, melyet a benne 



14. Hasi parenchymás szervek diagnosztikai vizsgálómódszerei 

355 

 

lévő kötőszöveti struktúrák, kis vénák, kis artériák és epeutak összessége eredményez 

(echogenitása a legjobban a közelében lévő, ép jobb vese kéregállományával vethető össze, 

melynél normál esetben kissé echodúsabb szerkezetet mutat, míg a lép parenchymájával 

lényegében azonos echogenitású).  

Állományán belül jól elkülöníthetőek az echodúsabb fallal bíró v. portae és ágai, míg a v. 

hepatica törzsek falainak jóval kisebb a reflektivitása. A normál tágasságú intrahepatikus 

epeutak és a kisebb májartériák külön nem ábrázolhatók. A d. hepaticus törzsek és a d. 

choledochus fala is szintén mérsékelten echodúsabb szerkezetű. A májkapuban típusos 

anatómiai helyzetben - megfelelő hosszanti síkot alkalmazva - ábrázolódik az ún. „kettős 

puskacső” alakzat (d. choledochus – v. portae), közötte az a. hepatica törzsének 

keresztmetszetét mutatva.  

Az UH kontrasztanyagos vizsgálatok specificitása már közel hasonló a CT-hez, valamint a 

nem májsejtspecifikus kontrasztanyaggal végzett MRI-hez képest. Az európai orvosi és 

biológiai ultrahang társaságok szövetsége (EFSUMB) összehasonlító irodalmi adatokra 

alapozva 2004-ben közzétett egy ajánlást, melyben jól áttekinthetően foglalja össze a focalis 

májelváltozások és májtumorok megjelenését a kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok során. 

Ezeknek az összefoglaló táblázatát a májdaganatok tárgyalásánál ismertetjük - külön a 

benignus, külön a malignus típusokat illetően.  

14.1.2.3. CT vizsgálat 

A mai modern képalkotó diagnosztikai alkalmazások között alapvető fontosságú módszer. A 

multidetektoros CT-k alkalmazásával lehetőség nyílt többfázisú (natív, artériás, portális (5. 

ábra), késői) vizsgálatok elvégzésére, amelyek az adott intrahepatikus gócok különböző 

keringésdinamikája miatt fontos plusz információkkal szolgálnak.  

 
 

5. ábra: Máj kontrasztos CT vizsgálat, vénás fázis 

A CT vizsgálat során készített axiális síkú szeletekből többsíkú (sagittalis, coronalis, ferde) és 

3D rekonstrukciók is készíthetők. CT-angiográfiás technikákkal kitűnű térbeli felbontású 3D 

rekonstrukciós képek készíthetők mind az artériás (a. hepatica), mind a vénás oldalon (vena 

portae, venae hepaticae, collateralis vénák portalis hypertenziónál, transjugularis porto-

systemás shunt-ök CT kontrollja esetén). A perfúziós CT vizsgálatok (CTp) és a dual 

energiás CT (DECT) számos új lehetőséget nyújtanak a májban talált pathológiás eltérések 

vizsgálatára.  
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14.1.2.4. MR vizsgálat 

Számos esetben, amikor az UH és CT vizsgálatokkal nem jutunk pontos diagnózishoz, az MR 

vizsgálat indokolt lehet (6. ábra).  

 
 

6. ábra: Máj MR vizsgálat, T2 súlyozású szekvencia 

   

Különösen gyermekek, fiatal felnőttek esetében - a nem elhanyagolható sugárterheléssel járó 

CT vizsgálatok kiváltására is – alkalmazhatjuk az MR vizsgálatot. Hasi ultrahangot követően, 

ismert kontrasztanyag érzékenység fennállásakor, terhesség esetén vagy intravénás 

kontrasztanyag adásának visszautasításakor további képalkotó információt az MR vizsgálattal 

nyerhetünk. Fontos megállapítani azonban azt, hogy a biopsiára gyakran (helyesen) előbb 

kerül sor, mint az MR vizsgálatra. Ma azt tapasztaljuk, hogy a hasi parenchymás szervek MR 

vizsgálatára külföldi, nagy diagnosztikus centrumokban is a fentiek miatt csak ritkábban, 

dedikált esetekben kerül sor (hacsak nem tudományos érdeklődés miatt történnek adott 

vizsgálatok).  

Örvendetes módon egyre fontosabb szerep jut az epeutak megjelenítésében az MR cholangio-

pacreatographiának (MRCP, 7. ábra), mivel csaknem az ERCP-vel (8. ábra) azonos 

minőségű képi megjelenítést tesz lehetővé és igen fontos, hogy az erősen T2 súlyozású 

felvételeken csak a folyadék tartalmú képletek adnak jelet, ezért az epehólyag, az epeutak és 

a pancreas vezeték kontrasztanyag nélkül is jól ábrázolható. Az MRCP során – nem invazív 

beavatkozás lévén – nem kell számolni a pancreatitises, cholangitises szövődményekkel, 

melyek viszont ERCP kapcsán nem elhanyagolható százalékban fordulnak elő.  
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7. ábra: MRCP (MR cholangio-pancreatographia) vizsgálat 

 

 
 

8. ábra: ERCP (Endoscopos retrográd cholangio-pancreatographia) vizsgálat 

14.1.2.5. Angiográfia 

A diagnosztikus céllal végzett katéteres szelektív májangiográfiákat ma már felváltották a 

CT- és MR-angiográfiás módszerek. Terápiás és palliatív célú intervenciós (TAE, TACE (9. 

ábra), chemoperfúzió) beavatkozásoknál és traumás májsérülések ellátása esetén (szelektív 

embolizáció) alkalmazzuk ezen a területen a katéteres angiográfiás módszereket.  
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9. ábra: Máj TACE (transarterialis embolizáció) kezelés, sigma npl. máj metastasisaira 

(Lipiodol+5-Fluoro-uracil+Doxorubicin+Mitomycin C) 

14.1.2.6. Endoszkópos retrográd cholangiográfia, cholangiopancreatográfia (ERC, ERCP) 

Az epeutak és a pancreas vezeték Vater papilla felőli kontrasztanyagos feltöltése, amit 

röntgen átvilágítási kontroll mellett általában gastroenterológusok végeznek. Nagyon fontos 

megjegyezni, hogy a retrográd kontrasztfeltöltés során a duodenumból baktériumok juthatnak 

fel az alapvetően steril epeutakba és cholangitis alakulhat ki, ezért a beavatkozást mindig 

antibiotikum védelemben kell elvégezni. A kontrasztanyagos feltöltés után célzott rtg. 

felvételeket kell készíteni, különböző vetületekben, hogy az esetleges telődési többletek, 

telődési hiányok, epeúti szűkületek megfelelően ábrázolást nyerjenek. A beavatkozást 

követően 5-15 %-ban enyhébb, súlyosabb pancreatitis is kialakulhat, emiatt hangsúlyozottan 

invazív beavatkozásként kell kezelni az ERCP-t és csak megalapozott klinikai döntést 

követően szabad elvégezni. A diagnosztikus vizsgálat után közvetlenül, szükséges esetben 

terápiás beavatkozást is végezhetünk az endoszkópos eszköz munkacsatornáján keresztül 

(papillotomia, kőextractio, mechanikus kőaprítás, epeúti stent behelyezés).  

14.1.2.7. Perkután transzhepatikus cholangiográfia (PTC) 

Abban az esetben válik szükségessé perkután módon az epeutak kontrasztfeltöltése, ha nem 

sikerült megnyugtató diagnózishoz jutni az UH, CT, MR vizsgálatokkal, illetve technikai 

akadály (Billroth II. szerinti gyomorresectio, choledocho-jejunostomia) teszi lehetetlenné az 

ERCP kivitelezését ill. technikailag volt sikertelen a Vater papilla kanülálása. Megfelelő 

vérzési, alvadási paraméterek mellett szabad csak a PTC-t elvégezni és a jelentős mennyiségű 

ascites is relatív ellenjavallatot jelent. A PTC során a májpunctiót általában a IX. vagy X. 

bordaközből végezzük el rtg átvilágítási kontroll mellett (10. ábra) (ma már a punctióhoz 

egyre inkább az UH vezérlés preferált), 22 G-s Chiba tűvel, a májhílus felé irányított 

szúrással.  
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10. ábra: PTC (Perkután transhepaticus cholangiográfia) 

   

UH vezérlés alkalmazásával a tágabb, akár perifériásabb helyzetű epeutak is könnyebben 

megszúrhatók és ezen keresztül feltölthető az egész eperendszer, miután a pangó epeváladék 

nagy részét lebocsájtottuk. A diagnosztikus epeúti feltöltést követően – előzetes konzílium 

után – a talált epeúti szűkület áthidalását is elvégezhetjük (Perkután Transzhepatikus 

Drainage, epeúti stentelés), sőt szükséges esetben perkután kőextractio is kivitelezhető lehet.  

14.1.2.8. Nukleáris medicina 

A kolloid máj-szcintigráfia (intravénásan beadott 99mTc-jelölt radiokolloid) szerepe az 

utóbbi 15-20 évben egyértelműen lecsökkent, mert térbeli felbontásuk a mai UH és 

multidetektoros CT berendezésekkel elérhető felbontást már messze nem érik el.  

A 99mTc-mal jelzett vörösvértestek vérpool szcintigráfiája planáris detektálásnál a nagyobb 

és felszínesebb elhelyezkedésű cavernosus hemangiomák (6-9 cm) esetében segít a non-

invazív diagnosztikában, míg a 99mTc-mal jelzett vörösvértest (RBC) SPECT vizsgálat (11. 

ábra) a kisebb és mélyebben lévő (2-3 cm-es) hemangiomákat is képes kimutatni.  

Máj vagy subphrenicus abscessus klinikai gyanúja esetén – bizonytalan UH és CT eredmény 

birtokában - leukocyta-szcintigráfia is segíthet a felderítésben.  

 
 

11. ábra: Máj SPECT vizsgálat 
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14.1.2.9. Hibrid képalkotó módszerek, PET-CT 

A Pozitron Emissziós Tomográfia és a Multidetektoros-CT vizsgálat során készült 

felvételeket pontosan azonos beállításban elvégezve és azokat egymásra vetítve lehetőség 

nyílik a metabolikusan aktív, kóros májlaesiók egészen pontos anatómiai lokalizálására (12. 

ábra). A PET vizsgálatnál használt radiofarmakon (fluoro-dezoxiglukóz, FDG) az élénk 

cukor-anyagcseréjű sejtekben megreked és így pontosan képes jelölni ezeket a fokozott 

anyagcseréjű területeket. Máj vonatkozásában az onkológiai területen, a metasztázisok 

kimutatásában játszik nagyon fontos szerepet a PET-CT technika.  

 
 

12. ábra: PET-CT vizsgálat, máj HCC 

14.1.3. Diffúz májbetegségek 

A diffúz májlaesio fogalma ultrahang morfológiai megjelenést jelent, mely valamilyen 

kórfolyamatra utal, de ez nem specifikus jellegű, a folyamat természete csak biopsziával 

tisztázható. A diffúz májbetegség megváltoztatja a parenchyma reflexióját, gyengítését, 

homogenitását, érstruktúráját, valamint nagyságbeli és alaki eltérést okozhat.  

A reflexió változása a májparenchymában echoamplitúdók megváltozását jelenti, általában az 

amplitúdó megnő. Ritkábban előfordulhat a reflektivitás diffúz csökkenése is (akut hepatitis, 

leukemia, lymphoma, toxikus schock, akut jobb szívfél elégtelenség).  

A fokozott hangelnyelés, distalis gyengítés esetén a szokásos alapbeállításnál alkalmazott 

erősítés mellett a távolabbi májterületek csak minimálisan, vagy egyáltalán nem 

ábrázolódnak, ez a mélységi erősítés változtatásával sokszor részben korrigálható. Alaki 

eltérés lehet a lekerekített májszél, felszíni egyenetlenségek (cirrhosis), valamint a bal lebeny 

vagy a lobus caudatus hypertrophiája is.  

A diffúz májbetegségek leggyakoribb okai:  

 zsírmáj  

 cirrhosis  

 krónikus hepatitis  

 keringési zavarok  

 anyagcsere és tárolási betegségek  

 diffúz, igen apró gócú metastasisok  

 leukemia, lymphoma  
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14.1.3.1. Zsírmáj (steatosis hepatis) 

Számos ok vezethet a máj zsíros infiltrációjához az egyszerű kövérségtől a Cushing kóron át 

a mérgezésekig, melyek egyaránt lehetnek metabolikusak (diabetes), táplálkozási eredetűek 

(alkoholizmus) és iatrogenek (chemotherapia). A zsír a májsejtekben triglicerid formájában 

halmozódik fel.  

A parenchyma reflektivitása megnő, a hangelnyelés fokozódik (13. ábra). A reflektivitás 

fokozódása általában homogén, ritkábban inhomogén is lehet.  

 
 

13. ábra: Zsírmáj, distalis gyengítéssel, kis HCC 

A zsírmáj formái lehetnek: diffúz steatosis vagy focalis steatosis (focal deposition). A focalis 

formák az eltérő perfúziós viszonyok következtében alakulnak ki, ezekre jellemző, hogy 

nincs térfoglaló jellegük (az ereket nem diszlokálják) és kontroll vizsgálatok során 

megjelenésük jelentősen változhat. A csökkent portalis keringésű területeken (pl. v. portae-tól 

ventralisan, az epehólyag mellett) kevesebb zsír rakódik le, itt jobban megőrződik az ép 

májszövet összetétele és ez a terület így körülírtan echoszegényebbnek látszik - focal sparing 

(14. ábra). Focal deposition esetén az ép májon belül kerek, nodularis jellegű vagy 

térképszerű echodús, azaz elzsírosodott területek alakulnak ki.  

 
 

14. ábra: Focal sparing az epehólyag mellett 
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Natív CT vizsgálat során az egészében elzsírosodott máj a normálisnál hypodenzebb, focalis 

zsíros területek jelenlétekor ez bizarr, térképszerű megjelenésű is lehet. A denzitáskülönbség 

a léphez képest natívan 10-15 HU, míg kontrasztanyag adása után 20-25 HU körül lehet.  

MR-rel ritkán kerül sor a máj diffúz elzsírosodásának ábrázolására. Inkább más okból 

történő vizsgálat alkalmával kerül sor arra, hogy a konvencionális technikákkal zsírosnak 

tűnő májat (T1 erősebb, T2 gyengébb jeladású a szokottnál) zsírelnyomással vizsgálva, annak 

diffúz elzsírosodását demonstráljuk.  

Sor kerülhet azonban a focalis depositumok / focal sparingek (epehólyag ágy, portalis 

elágazások, lig.teres hepatis mellett) differenciálására is. Lényeges, hogy nincs térfoglaló 

hatásuk.  

Az elzsírosodás mértékét proton spectroscopiás képalkotással lehet kimutatni.  

14.1.3.2. Májzsugorodás (cirrhosis hepatis) 

   

A májparenchyma diffúz progresszív pusztulását, az ezt követő regeneráció során történő 

fibroticus, kötőszövetes, göbös átalakulását, az eredeti lebenykés szerkezet teljes 

megbomlását májcirrhosisnak nevezzük. Ennek eredetét tekintve különböző okai lehetnek.  

Etiológia:  

 toxicosis (alkohol!, gyógyszerek, haemochromatosis)  

 gyulladás (vírus hepatitis)  

 biliaris obstructio  

 vascularis (cardialis, Budd-Chiari)  

 súlyos steatosis  

 tárolási- és anyagcsere betegségek (Wilson-kór, galactosemia)  

 parazitás  

A fibrosis foka, a diszfunkció mértéke és az ultrahang morfológia között nincsen közvetlen 

összefüggés, kifejezett encephalopathia esetén is láthatunk normális májszerkezetet. A jobb 

lebeny mérete csökkenhet, a bal lebeny és a lobus caudatus hypertrophizálhat. A bal lebeny 

lateralis segmentje megnagyobbodhat a medialis segment méretének csökkenése mellett. A 

fibrosis önmagában nem változtatja meg a parenchyma reflektivitását, fokozott reflexiót 

akkor látunk, ha ez zsírosodással is együtt jár. Máskor durva echoszerkezet, inhomogenitás 

figyelhető meg a parenchymában, az apró (4-5 mm-es vagy annál kisebb) regenerációs göbök 

következtében. A nagyobb göbök kifejezett felszíni egyenetlenséget okozhatnak.  

A cirrhosis megjelenési formái:  

Mikronodularis: < 3mm gócok, vékony fibrosus szeptumok  

(általában alkoholizmus, biliaris vagy vénás obstrukció esetében)  

Makronodularis: 3-15 mm-es gócok, vaskos fibrosus szeptumok  

(általában vírus hepatitiseknél)  

Kevert forma: egyenetlen májfelszín  

A végstádiumra jellemző a progresszív fibrózis - májelégtelenség / HCC kialakulása.  

Extrahepaticus jelek: splenomegalia (kissing spleen and liver), ascites (15. ábra), portális 

hypertensio jelei (vérzés), colon interpositum, bélfal oedema (hypoproteinaemia).  
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15. ábra: Májcirrhosis, göbös májfelszín, ascites 

A regeneratív göbök mérsékelten echoszegény képlet formájában ábrázolódhatnak, és 

hepatocellularis carcinomát utánozhatnak, amely a cirrhosis alapjául szolgáló B és C vírus 

hepatitisek talaján gyakrabban fejlődik ki. Az így megjelenő góc természete számos esetben 

csak biopsziával tisztázható. Kis mennyiségű ascites is már jól kimutatható UH vizsgálattal. 

A portalis hypertensio jelei is igen jól felismerhetők lehetnek, bár az áramlási viszonyok 

pontos megítélése nyilván meghaladja egy rutin UH vizsgálat lehetőségeit, így erre alkalmas 

csúcskategóriájú készüléken kiegészítő color duplex UH vizsgálat elvégzése válhat 

szükségessé.  

A portalis hypertensio UH jellemzői:  

 portosystemas collateralisok ábrázolódnak (v. umbilicalis recanalisatio, caput 

Medusae, splenorenalis shuntök, vv. gastricae)  

 hepatofugalis áramlás  

 pulzatilis portalis Doppler spektrum  

 splenoportalis vénák tágulata  

 véna lienalis kaliber ingadozásának eltűnése  

 komprimált intrahepatikus vénák  

 kóros v. hepatica Doppler görbe  

 csökkent portalis áramlási sebesség  

 csökkent portalis áramlási vérvolumen  

 postprandiálisan a portalis áramlás növekedése elmarad  

 postprandiálisan az a.hepatica vizsgálatakor a RI növekedése elmarad  

UH jellegzetességek májcirrhosisban:  

 fokozott echogenitás („fehér máj)  

 szemcsés, durva rajzolatú szerkezet  

 kifejezett hang gyengítés  

 komprimált perifériás vénák („sivatag kép”)  

 megfordult keringés a portalis ágakban  

 v. hepaticák „portalizációja”  

 tágabb a. hepatica  
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CT jellegzetességek májcirrhosisban (natív és kontrasztos fázisban is):  

 inhomogenitás  

 lobulált májfelszín  

 isodens / hyperdens (haemosiderin) regeneratív göbök  

 gyengébb perifériás halmozás  

 artériás fázisban arterioportalis shunt-ök  

 hepatofugalis keringés  

CT perfúzióval mutatkozó eltérések :  

fokozatosan növekvő áramlás az a. hepaticában  

elhúzódó MTT (mean transit time)  

csökkenő HBF / HBV (blood flow / blood volume)  

MR vonatkozások:  

A cirrhosisban a portalis venák sinusoidjait körülszövi a fibroticus átalakulás, ami az áramlás 

akadályoztatásával a véreloszlás redistribúciójához vezet a májban és a hasban. A májfelszín 

gyakran egyenetlen, dudoros és jellemzően a jobb lebeny sokkal inkább érintett, mint a bal és 

a lobus caudatus, melyek reaktív hyperplasiával reagálnak a jobb lebenyi parenchyma 

megkevesbedésére.  

A fibrosis miatt T1 súlyozással a jelintenzitás rendszerint mérsékelten csökkent, de nem 

konstans módon. Inkább támaszkodhatunk a morphologiai eltérések értékelésére, úgymint a 

májparenchyma nodularis megjelenésére a disztorziót szenvedett erekkel, a nagy caudatus 

lebenyre, valamint a másodlagos jelekre, úgymint: dilatált collateralisokra (melyek MR-rel 

kitűnően ábrázolódnak, signal voiddal), lépmegnagyobbodásra és ascitesre.  

MR- angiographia a collateralisokat és a portalis ereket jól ábrázolja, így az invasiv DSA 

vizsgálatot kiváltja. Ugyancsak alkalmas az MR vizsgálat a sebészileg létrehozott porto-

cavalis shuntök ellenőrzésére. Egyértelmű MR-rel az ascites kiterjedése és mértéke is (T2 

súlyozás).  

A fennálló portalis nyomásfokozódás egyik szövődményeként vagy definitív májdaganatnál a 

véna portaeban direkt tumorthrombus kialakulásával vena portae thrombosis jöhet létre. Így 

tovább fokozódó portalis hypertenzió, ascites és változó kiterjedésű varixok alakulhatnak ki.  

A v.portae bethrombotizált volta jól kimutatható MR vizsgálattal.  

14.1.3.3. Vírus hepatitisek 

Akut hepatitis esetén a reflektivitás mérsékelt, diffúz csökkenését láthatjuk, a cholecysta fala 

vastagabbá válik, mellette kevés fluidum lehet, megvastagodnak és fokozott echogenitásúak a 

ligamentumok és a portalis triászok területe. A necrosis kialakulása inhomogenitást okoz, a 

kis máj pedig rossz prognózist jelez. Krónikus hepatitis esetén (6 hónapnál tovább fennálló 

folyamat) az ultrahang és CT vizsgálatnak a jelentősége a cirrhosis, illetve a hepatocellularis 

carcinoma felismerésében áll. Ekkor növekszik a máj echogenitása, durvább lesz a szerkezet, 

a perifériás portális vénák fala nehezebben kivehető.  
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14.1.3.4. Haemochromatosis, haemosiderosis, Wilson-kór 

Primer haemochromatosisban (ezt idiopathiásnak vagy genetikai formának tartják) fokozódik 

a vas abszorpció a gastrointestinalis tractusból, ami lerakódik a non-RES sejtekben, ez pedig 

szervelégtelenséget hoz maga után. Vas rakódik le a májban (a hepatocytákban) és különféle 

szervekben, ez gyakran vezet cirrhosishoz és portalis hypertensióhoz.  

A thalassemiás és a polytransfundált májban a májbeli makrophagokban, a Kuppfer sejtekben 

halmozódik fel a vas. Ez a secunder hemochromatosis, azaz a hemosiderosis, melynek során 

viszont nem alakul ki szervkárosodás.  

Az MR signál igen jelentős csökkenését az okozza, hogy a lerakódott vas paramágneses 

hatású, ez relaxatiós idő csökkenést okoz, mind a T1-en, de főként a T2–ben (T2-vel ez olyan 

extrem lehet, hogy az egész máj feketének tűnik). Ez a hatás független attól, hogy a 

vasfelhalmozódás hepatocellularis vagy makrophagok által incorporált (a fenti jelenség a 

tárolt vasmennyiség mérésére felhasználható, ha a módszer jól be van állítva, mert sok egyéb 

tényező befolyásolja: máj eredeti állapota, fibrosis, zsírosodás, stb, mely nem 

parametrizálható). Várható, hogy kiváltható lesz vele a májbiopsia.  

A Wilson-kórban nagy mennyiségű réz rakódik le a májban, az agyban és a vesékben, így 

súlyosan károsítva ezek működését. A betegséget a cöruloplazmin hiánya okozza.  

14.1.3.5. Glycogen tárolási betegség 

Autoszomális recesszív öröklődésű betegség, 6 típusa van, változó súlyosságú klinikai 

tünetekkel, általában hepatomegaliával jár. A glycogen tárolási betegségeket gyakran kíséri a 

májparenchyma zsíros infiltrációja (és gyakran vezetnek tumorképződéshez). Mindez nagyon 

változatos megjelenésű lehet az MR képen.  

Diffúz májbetegséghez társulhat a  

14.1.3.6. Budd-Chiari syndroma 

Ekkor a vena hepatica főágak intrahepaticus elzáródása történik meg, melynek oka lehet 

thrombosis (polycythaemia, orális fogamzásgátlók használata) vagy az erek tumoros 

inváziója (a hepatocellularis carcinoma, a hypernephroma előszeretettel mutatnak érbetörést).  

Globalis vagy szegmentális májvéna elzáródás alakulhat ki, mintegy 60 %-ban a folyamat 

idiopathiás jellegű. Acut (thrombosis) és chronicus (kisebb véna ágak occlusioja) formája 

ismert. Kisebb ágak elzáródásakor a májban regeneratív elváltozások, átépülések jönnek 

létre.  

Jellemzi a hepatosplenomegalia, ascites, a májvénák „hiánya”, a vena portae kitágulása, 

kollateralisok kialakulása (portosystemás, paraumbilicalis, v. azygos-hemiazygos rendszer). 

A lobus caudatus vénás ellátottsága miatt a többi lebenynél kevésbé érintett, ezért 

hypertrophiával reagál erre a kórfolyamatra.  

UH jellemzők:  

 „sivatag kép” – a nagyvénák átmérője < 3mm  

 a. hep. RI > 0,75  

 csökkent v. hiányzó perfúzió  

 intrahepatius kollaterális hálózat  

 nagyobb lobus caudatus  
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CT jellemzők:  

 márványozott k.a. halmozás artériás és korai vénás fázisban  

 csökkent halmozás a periférián  

 csökkent perfúzió  

 késői fázisban közel egyenletes denzitás  

MRI jellemzők:  

 akut esetben mérs. alacsony jelintenzitás T1-en a perifériás területeken és mérsékelten 

magasabb jelintenzás T2-n a centrális részeken  

 krónikus állapotban minimális intenzitás különbség a periféria és a centrum között, 

valamint a vena hepaticákban az áramlás hiánya mutatkozik.  

14.1.3.7. Vena portae thrombosis (VPT) 

Újszülött korban infectio, umbilicalis szepszis, peritonitis, köldök véna katéterezés állhat a 

VPT hátterében.  

Felnőtt korban májcirrhosis, daganatos betegségek (HCC, pancreas carcinoma), peritonitis, 

diverticulitis, appendicitis, sepsis szerepelnek leggyakrabban előidéző tényezőként, azonban 

myeloproliferatív betegségek, tompa hasi trauma, splenectomia, egyéb hasi műtétek kapcsán 

is kialakulhat. A ritkább familiaris thrombophilia esetekhez társuló VPT külön említendő, 

ekkor antithrombin III, protein C, protein S hiány vezethet a thrombosishoz.  

Fontos tényező a következményes pathológiás eltérések megítélése szempontjából, hogy a 

VPT lassú progresszió következménye-e vagy akutan alakul ki.  

Jóval ritkább az akut kórforma, ekkor a mesenteriális és a v. lienalis területen pangó vér 

következményeként diffúzan megvastagodott, oedemás vékonybeleket, mérsékelt 

splenomegaliát, ascitest láthatunk.  

Krónikus esetben a portalis hypertenzióhoz kapcsolódó – már korábban ismertetett – jelek és 

következmények (spleno-renalis, kismedencei vénás collateralisok kialakulása, oesophagus 

varix vérzés, jelentős splenomegalia, ascites) ábrázolhatók mind UH, mind CT, mind MR 

vizsgálat segítségével. A thrombosisban esetleg csak részlegesen érintett v. mesenterica 

superior, v. lienalis törzsek pontosabb megítélésében a color-duplex UH vizsgálaton túl CT 

angiográfia adhat segítséget.  
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14.1.4. Paraziták megjelenése a májban, epeutakban 

14.1.4.1. Echinococcosis: 

Az Echinococcus granulosus (E. cysticus), gyakoribb – megjelenése a májban unilocularis 

cysta formájában, míg az Echinococcus multilocularis ( E. alveolaris) kevésbé gyakori, de 

agresszívebb – multilocularis cystaként ill. bizarr, vegyes echogenitású térfoglalás 

formájában jelentkezik a májban.  

A definitív és a köztesgazdák (leginkább a kutya és a juh) székletébe bejutott peték által 

fertőződött növényeket vagy ivóvízet az ember elfogyaszthatja és az ebben a formában a 

tápcsatornába jutott petékből az embriók kikelnek és átjutva a bélfalon a véna portae 

rendszerébe kerülve a v. portae-n keresztül a májba és a tüdőbe juthatnak. A cysták átlagosan 

2-5 cm-esek, de néha nagyobbra is megnőhetnek  

A korai aktív stádiumú, vékony falú cystától az elpusztult parazita meszes falú cystájáig (bár 

a cystafalban megjelenő mész még nem mindig jelenti azt, hogy a parazita egyértelműen 

elpusztult volna, csak ha a fal minden rétege teljesen elmeszesedett) igen variábilis 

megjelenési formát láthatunk az UH és CT vizsgálatokkal E. granulosus fertőzés esetén (16. 

ábra, 17. ábra). A fő elváltozás mellett leány-cysták is megjelennek és közöttük küllő szerű 

septumok láthatók. CT képen jól körülhatárolt, alacsony szöveti vagy folyadék denzitású 

kerek képlet ábrázolódik, a septumok és a cystafal halmozása mellett.  

 
 

16. ábra: Echinococcus cysta, máj bal lebeny, UH vizsgálat 
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17. ábra: Máj echinococcus cysta, kontrasztos CT vizsgálat 

Nagyobb méretnél fennállhat a ruptura veszélye. Az E. multilocularis-szal érintett 

májparenchyma viszont ettől eltérő módon egy UH-on echoszegény, CT vizsgálattal 

hypodenz centrummal rendelkező (ez már necrotikus rész) egyenetlen kontúrú vegyes 

echogenitású (UH) ill. denzitású (CT) területet tartalmaz (multilocularis cysta belső matrix-

szal), mely összetéveszthető lehet daganatos elváltozással.  

14.1.4.2. Schistosomiasis: 

A Schistosoma mansoni (endémiás terület Brazília, Venezuela) és a S. japonicum (endémiás 

terület Kína déli része és a Fülöp-szigetek) fertőzés súlyossági fokától függően periportalis 

fibrosis és májcirrhosis (granulomatosus gyulladás talaján) alakulhat ki. Ekkor UH 

vizsgálattal echodús, megvastagodott falú v. portae ágakat, CT-n pedig hypodenz, gyűrű 

szerű periportalis képleteket láthatunk, kifejezett kontraszthalmozással.  

14.1.4.3. Toxocariasis: 

A kutyák által terjesztett Toxocara canis (ritkábban a macska által terjesztett T. cati) 

eosinophil infiltrációt vagy granulómát hoz létre a májban és a tüdőben. Ezek az adott 

szervekben lassú mozgást végeznek (migráló viscelaris lárvák). CT és MR vizsgálattal ezek a 

májlaesiók multiplex, 1-1,5 cm átmérőjű, ovalis képletként jelennek meg. CT-vel a legjobban 

a portalis vénás fázisban ábrázolódnak. Megjelenését tekintve endémiás terület nem ismert, 

csak sporadikus esetekről tudunk szerte a világon.  

14.1.5. Focalis megjelenésű májbetegségek 

14.1.5.1. Benignus intrahepatikus eltérések 

14.1.5.1.1. Cysta  

Típusos megjelenéskor éles kontúrú, jól határolt, belső echóktól mentes, folyadéktartalmú 

képletet látunk, nem ritkán vékony szeptum is elhelyezkedhet benne és akár kisebb fali 

meszesedés is ábrázolódhat. Méretük 3 mm és 10-12 cm között változhat(18. ábra). A 

simplex cysta a multicystás májtól csak a cysták számában jelent eltérést. A polycystás máj 
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(19. ábra) viszont autoszomális dominánsan öröklődő betegség, melynél a cysták jelentős 

száma miatt akár a májparenchyma 70-80 %-a is cystás átalakulást mutathat.  

 
 

18. ábra: Simplex májcysta, UH vizsgálat 

 
 

19. ábra: Polycystás máj, kontrasztos CT vizsgálat 

Gyakran jár együtt polycystás vesékkel, míg a teljes polycystás szindrómát - amelyhez még a 

pancreas polycystás érintettsége is társul – roppant ritkán látjuk. A májcysták differenciál 

diagnosztikai nehézséget csak atípusos megjelenés esetén okoznak (bennékük fokozott 

echogenitásúvá - UH ill. denzitásúvá - CT is válhat), ilyenkor cystosus tumortól, 

metastasistól, esetleg tályogtól történő elkülönítésük csak a klinikai adatok összevetésével és 

UH- vagy CT-vezérelt punctió elvégzésével lehetséges.  

Az MR kép a cystákra jellemzően sima kontúru, T1 súlyozással gyenge, T2 súlyozással igen 

erős jeladású. Ha a cysta komplikálódik (fibrosis, septumok, besűrűsödés, haemorrhagia), az 

MR jeladás ennek megfelelően változatos.  

Külön megítélést igényelnek azok az esetek, amikor a klinikum alapján nem kizárt, hogy 

echinococcus cystával állunk szemben. Ilyenkor a szerológiai vizsgálatoknak is alapvető a 

fontosságuk. Ezeket a kórformákat már a parazitás májbetegségeknél tárgyaltuk.  
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14.1.5.1.2. Hemangioma  

A leggyakoribb benignus májtumor és a 2. leggyakoribb térfoglalás a májban a metastasisok 

után.  

Típusos esetben UH képen jól határolt, echodús szolid képletet láthatunk, mely 70-80%-ban 

még 2 cm alatti átmérővel bír (20. ábra), míg 4-6 cm felett óriás cavernosus hemangiomáról 

beszélünk (21. ábra, 22. ábra).  

 
 

20. ábra: Máj haemangioma, UH vizsgálat 

 

 

 
 

21. ábra: Máj haemangioma, CT natív vizsgálat 
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22. ábra: Máj haemangioma, kontrasztos CT vizsgálat, késői vénás fázis 

Általában asymptomaticusak, de növekedésük ill. méretük miatt okozhatnak panaszokat. A 

CT képe a típusos capillaris hemangiomának: jól körülhatárolt, kerekded, 1 - 2 cm-es, natívan 

kissé hypodens elváltozás, perifériás kezdeti halmozással, késői fázisban homogén telődéssel. 

Atípusos hemangioma (inhomogén, vegyes echoszerkezettel vagy echoszegény 

megjelenéssel) esetén szükség lehet további képalkotó vizsgálatok (többfázisú MDCT, MR , 

23. ábra) elvégzésére, sőt bizonyos esetekben az UH vezérelt biopszia sem kerülhető el a 

megnyugtató diagnózis felállításához.  

 
 

23. ábra: Máj haemangioma, MR vizsgálat, T2 szekvencia 

MRI vizsgálatra csak a "nem típusos” haemangiomák esetén kerül sor, ugyanis UH-gal, ha 

kétség maradt dynamicus CT-vel, ha még mindig nem tökéletes a diagnosztikus biztonság, 

akkor izotópos módszerrel és biopsiával egy terime haemangioma volta eldönthető.  

Érképlet melletti, tok alatti localizáció és centralis thrombosis-fibrosis megzavarhatja a 

diagnosztikus értékelés biztonságát és ekkor kerülhet sor az MR vizsgálatra, ami nagyon 

érzékeny a haemangiomákat illetően (0,5 cm-es méretűt is már jelez).  

T1 súlyozással a májparenchymánál kissé gyengébb jeladásúak.  

T2 súlyozással igen erős jelet adnak. A T2 relaxatiós idő ingadozását (a jelintenzitás 

erősségét T2-vel) a thrombosis-fibrosis mértéke döntően befolyásolja.  

MR-rel is lehet kontrasztdinamikai vizsgálatot végezni, ahol a haemangiomák lassult 
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keringésdinamikája a (CT-hez hasonlóan) demonstrálható: írisz észlelhető, kerékküllő 

alakban kívülről befelé telődnek, amennyiben típusos megjelenésűek.  

A hemangioma SPECT megjelenése: kezdetben nem dúsító góc a RBC scan-en, de a késői 

(1-2 órás) képeken fokozatosan növekvő aktivitást mutat.  

14.1.5.1.3. Focalis Nodularis Hyperplasia (FNH)  

Előfordulásában erős női dominancia tapasztalható (M/F=1 : 2-4), A 2. leggyakoribb 

benignus tumor (congenitalis hamartomatosus malformatio), mely gyakorta a huzamosabb 

ideig anticoncipienst szedő fiatal nőknél jelentkezik. Egyes leírások szerint ez nem oka, de 

trophicus hatást gyakorol az FNH növekedésére. Gyakran asymptomaticus, normál 

májfunkció tapasztalható mellette és csak hasi UH vizsgálattal derülhet rá fény.  

Tipikus UH megjelenése nincs, mert echodúsabb, echoszegényebb, sőt izoechogén is lehet az 

ép májszövethez képest. Amikor kissé echodúsabb a környező, ép májparenchymánál akkor 

UH-gal megbízhatóan azonosítható lehet és centralis részében (nem minden esetben) 

láthatunk egy echoszegényebb területet (central scar) is. Color Dopplerrel típusos esetben a 

tumorban az ún. kerékküllő rajzolat mutatkozik. Ezek a daganatok tipikusan artériásan 

hypervascularisaltak és kimutatható a képlet centruma felé haladó domináns artéria is. 

Többször előfordul, hogy UH vizsgálattal az FNH nem különíthető el a környező 

májparenchymától, csak a térszűkítő hatás érzékelhető (vénák, epeutak mérsékelt dislocatioja, 

compresssioja). Ilyen esetekben a jól kivitelezett többfázisú MDCT vagy az MR vizsgálat 

diagnosztikus értékű lehet (24. ábra).  

 
 

24. ábra: FNH, MR vizsgálat, kontrasztos T1, i.v. Gadolinium adásával 

MR vizsgálattal a T1 súlyozott képeken a májszövettel izointenzív jeladás látható benne, és 

csak az erek distorsiója az, ami felhívja a figyelmet a jelen lévő elváltozásra. A T2 súlyozású 

szekvencián a jelintenzitás kissé fokozott lehet a normális májparenchymához képest. A 

"centralis heg" fibroticus volta miatt gyenge jeladású mindkét súlyozással, de ha colliquatios 

necrosis van benne (mások ezt a tág epeutaknak tulajdonítják), akkor T2-vel erős jeladást 

mutat.  
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14.1.5.1.4. Adenoma  

Ezeknél a jóindulatú májdaganatoknál is előfordulási gyakoriságukat tekintve női dominancia 

van, de nem olyan mértékben, mint az FNH-nál (60:40 %). átlagosan 6-10 cm nagyságúak, de 

nagyobbra is nőhetnek. Májsejtek és sinusoidok vannak benne, de epeutakat nem tartalmaz.  

A máj adenoma pseudocapsulával rendelkezik.  

Nagyon fontos az időben történő felismerésük, mert növekedésük során bevérezhetnek és így 

súlyos szövődmények (parenchymás vagy intrabdominalis vérzés, ruptura) alakulhatnak ki. 

Állományban necrosis és/vagy zsírfelszaporodás is megfigyelhető.  

UH-gal speciális morfológiai kép itt sem tapasztalható, viszont a képleten belüli 

echoszegény, egyenetlen kontúrú, avascularis terület már felhívhatja a figyelmet a 

bevérzésre.  

Korai artériás fázisban ezek az elváltozások is fokozott kontraszthalmozást mutatnak, az a. 

hepatica felől hypervascularisaltak, de FNH-hoz hasonló specifikus jellel (pl. central scar) 

nem találkozunk.  

MR vizsgálattal a T1 súlyozott felvételeken a jelintenzitás általában kicsit csökkent. Ha van 

pseudocapsula, az T1 súlyozással hypointenzív. A T2 súlyozással az adenomák fokozott 

jeladásúak (25. ábra). Inhomogen jeladású a benne lévő zsírszövet és necrosisok miatt. Az 

adenomán belüli vérzések a képet erősen "tarkítják" és a vérzések életkorának megfelelően 

váltakozik jeladásuk T1 és T2 súlyozással.  

 
 

25. ábra: Máj heatocellularis adenoma, dinamikus, kontrasztos MR vizsgálat 

   

Ami megkülönbözteti az FNH-tól az adenomát, azok a következő jellegzetességek: az 

inhomogenitás, a zsírtartalom, a bevérzések és ha van, akkor a pseudocapsula.  

Ugyanezek a jellegzetességek - a zsírtartalom kivételével! - nem alkalmasak a 

hepatocellularis carcinomától való elkülönítésre, mert az is bevérezhet és lehet körülötte 

pseudocapsula is.  

14.1.5.1.5. Egyéb benignus májtumorok  

Az előzőekben taglalt elváltozásoknál jóval ritkábban lipomát, pseudotumort, intrahepatikus 

splenosist, egyéb jóindulatú májtumort is találhatunk intrahepatikusan.  

Ezek az esetek részben diagnosztikus nehézséget okozhatnak és képalkotó vezérelt biopsziára 
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(UH vagy CT segítségével) lehet szükség a definitív diagnózis felállításához és így a további 

megfelelő terápiás döntés meghozatalához.  

14.1.5.1.6.  

 

Kontrasztanyagos UH vizsgálatok eredményei benignus májelváltozásoknál (EFSUMB által 

összeállított ajánlás, 2004):  

Tumor típus  Artériás fázis  Portális fázis  Késői fázis  

Haemangioma 
Típusos 

megjelenés 

 

Járulékos 

megjelenés  

perifériás-nodularis 

halmozás, nincs centralis 

halmozás, gyűrű szerű 

halmozás 

kis gócnál: teljes, gyors 

centripetális halmozás  

 

részleges vagy teljes 

centripetális telődés  

teljes halmozás 

 

nem halmozó 

centrális terület 

(parciális thrombosis, 

fibrosis)  

Focalis 

Nodularis 

Hyperplasia 
Típusos 

megjelenés 

Járulékos 

megjelenés 

Tápláló artéria  

 

 

teljes, korai, fokozott 

halmozás 

„kerék küllő” 

artériák, centrifugális 

telődés  

 

 

fokozott halmozás  

 

echoszegény centralis 

heg  

 

 

izoechoikus vagy 

fokozott halmozás 

echoszegény centralis 

heg  

Focal sparing 
Típusos 

megjelenés  

 

izoechoikus  

 

izoechoikus  

 

izoechoikus  

Focal deposition 
Típusos 

megjelenés  

 

izoechoikus  

 

izoechoikus  

 

izoechoikus  

Regeneratív göb 
Típusos 

megjelenés 

Járulékos 

megjelenés  

 

izoechoikus 

echoszegény vagy echodús  

 

izoechoikus  

 

izoechoikus  

Ciszta 
Típusos 

megjelenés  

 

nem halmoz  

 

nem halmoz  

 

nem halmoz  

Adenoma 
Típusos 

megjelenés 

Járulékos 

megjelenés  

 

teljes halmozás 

nem halmozó területek 

(bevérzés)  

 

izoechoikus 

fokozott halmozású és 

nem halmozó területek 

(bevérzés)  

 

izoechoikus 

nem halmozó 

területek (bevérzés)  

Abscessus 
Típusos 

megjelenés 

Járulékos 

megjelenés  

gyűrűszerű halmozás, nincs 

centralis halmozás 

halmozó szeptum(ok), 

fokozott halmozású 

májszegmentum  

Fokozott halmozású 

vagy izoechoikus 

gyűrű, nincs centralis 

halmozás 

Echoszegény gyűrű, 

halmozó szeptum(ok)  

Echoszegény gyűrű, 

nincs centralis 

halmozás 
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14.1.5.2. Malignus intrahepatikus eltérések 

14.1.5.2.1. Metastasis  

A leggyakoribb malignus intrahepatikus eltérések a különböző eredetű metastasisok.  

Az onkológia beteganyag vizsgálatánál - különösen ismert primer daganattal bíró páciens 

esetében - a kivizsgálás során a máj célzott UH vizsgálata rendkívüli fontosságú.  

A májáttétek ultrahangos megjelenése és detektálhatósága a primer tumortól függően 

változatos lehet, szenzitivitása a különböző nagyobb esetszámot felvonultató tanulmányok 

szerint 53-84 % között mozog.  

Primer kiindulás:  

colon (42%), gyomor (23%), pancreas (21%), emlő (14%), tüdő (13%)  

Gyermekkorban:  

neuroblastoma, Wilms tumor  

Leggyakrabban multiplex, mindkét lebenyt érinti, kis százalékban soliter.  

Jellemzően echoszegény májáttétet adnak általában:  

emlőtumor (26. ábra, 27. ábra), pancreas daganat, heredaganat, ovarium daganat, malignus 

lymphoma, carcinoid, gastrointestinalis adencarcinoma.  

 
 

26. ábra: Emlő tumor májmetastasisai, UH vizsgálat 
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27. ábra: Emlő tumor májmetastasisai, kontrasztos CT vizsgálat 

Jellemzően echodús májttétet láthatunk a következő primer tumorok esetében:  

colorectalis adenocarcinoma, melanoma malignum, kissejtes bronchuscarcinoma, teratoid 

carcinoma, gyomor adenocarcinoma, emlő tumorok egy része.  

Diffúz, infiltratív májáttétek láthatók:  

anaplasztikus carcinoma és rosszul differenciált tumorok esetében.  

Mindezek mellett nem kevés esetben vegyes echoszerkezetű (echodús és echoszegény 

részeket is mutató) metastasisokkal, valamint nekrotikus bennékű, cystosus metastasisokkal 

is találkozhatunk (utóbbiak jellemzők egyes ovarium tumorok, pancreas 

cystadenocarcinomák, colon mucinosus tumorok, GIST-ek (28. ábra) májáttéteire).  

 
 

28. ábra: GIST tumor májáttétei, UH vizsgálat 

A colorectalis eredetű májáttéteket az echoszegény szegéllyel körülvett, kissé inhomogén, 

echodús szerkezet jellemzi általában (29. ábra). Nagyobb (4-6 cm átmérőjű) áttétek centralis 

részében már necrosis is jelentkezhet, ami ún. céltábla formát (szintén elterjedt elnevezéssel 

bull‟s eye sign) is mutathat. Ugyanezen térfoglalások állományában meszesedés is 

kialakulhat.  



14. Hasi parenchymás szervek diagnosztikai vizsgálómódszerei 

377 

 

 
 

29. ábra: Rectum tumor májmetastasisa, UH vizsgálat 

Az onkológiai gyakorlatban manapság mind a májmetastasisok keresésére, mind ismert 

májmetastasis esetében a kezelés hatásosságának nyomonkövetésére a leggyakrabban 

alkalmazott képalkotó módszer a CT vizsgálat. A daganatáttétek csökkent vagy fokozott 

vascularisatiója a máj esetében megfelelően kivitelezett háromfázisú multidetektoros CT 

vizsgálattal az esetek nagy részében már 4-5 mm-es nagyságtól kezdődően jól kimutatható 

lehet.  

Még a multidetektoros CT éra előtt, speciális esetben alkalmazták a CT artériás-portográfiát 

(CTAP), mely szenzitivitását és specificitását tekintve a májmetastasisok kimutatásában a 

hagyományos spirál CT vizsgálat fölött tudott teljesíteni. A CTAP során artériás oldalról 

szelektív katétert helyeztek az a. mesenterica superiorba vagy az a. lienalisba és 80-90 ml - 

injektorral végzett - kontrasztanyag beadását követően 35-40 másodperces késleltetés után a 

portalis fázisban végezték el a spirál CT vizsgálatot.  

Az MR vizsgálat nagyon érzékeny a metastasisok kimutatásában, meglepő multiplicitások 

fedezhetők fel MR-rel az azt nem jelző CT és még UH vizsgálatok után is.  

MR vizsgálattal jelmenetük víztartalmuktól függ.  

- T1 súlyozással általában gyengébb,  

- T2 súlyozással pedig erősebb jeladásúak a májparenchymához képest.  

A bevérzések a morfológiai képet koruknak megfelelően, a meszesedések pedig kiterjedésük 

szerint tarkítják. Vannak tumorok, melyeknek metastasisai előszeretettel mutatnak bevérzést 

(melanoma).  

Gyakran előfordul, hogy bizonyos metastasisok csak kontrasztanyag adása után ismerhetők 

fel.  

14.1.5.2.2. Hepatocellularis Carcinoma (HCC)  

A magyar populációban évente 2500-3000 új HCC kerül felismerésre. A távol-keleti 

populációban (Kína, Japán, Korea) és a dél-európai országokban (Olaszország, Görögország, 

Spanyolország) jóval gyakoribb az előfordulása.  

Ez a leggyakoribb primer májdaganat, ami a májsejtekből indul ki. Kialakulásukban a 

krónikus vírus hepatitisek, a májcirrhosis (alkohol vagy egyéb toxikus eredet) és egyéb 

carcinogén anyagok (gyógyszerek, aflatoxin) játszhatnak szerepet. Megjelenését tekintve 

lehet soliter (körülírt terime néhány satellita nodulussal), multicentrikus (apró gócok, ált. < 

2cm ) és diffúz formájú.  
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A HCC vérellátását döntően az a. hepatica felől kapja, ennek ismeretében magyarázhatjuk az 

UH, CT, MR vizsgálatok során nyerhető képi megjelenítési formáit. Általános jellemzője a 

hepatomegalia és az ascites, kimutatható benne néha meszesedés, leginkább a fibrolamellaris 

és sclerotisalo HCC-ben.  

Ultrahangos jellegzetességeit tekintve leginkább inhomogén, echodús vagy echoszegény 

képletet látunk (30. ábra), mely artériásan hypervascularisalt, és számos arterio-portalis 

shunt képződéssel járhat. A shuntök okozta v. portae áramlási zavar kimutatása Doppler UH 

vizsgálattal kiemelkedő fontosságú lehet. A cirrhosis talaján kialakult HCC megítélése 

ultrahang segítségével sokszor különösen nehéz feladat.  

 
 

30. ábra: HCC, UH vizsgálat, biopsziával igazolt (FNAB) 

Natív CT vizsgálattal a HCC leginkább alacsony denzitást mutat, inhomogén szerkezettel és 

kissé fokozottabb denzitású tokot is láthatunk körülötte. A háromfázisú CT vizsgálat 

(artériás, vénás, késői) elvégzése HCC gyanúja esetén különösen fontos és diagnosztikus 

értékű lehet a jellegzetesen inhomogén artériás fázisú képlet megjelenése miatt, melyen belül 

esetleg kontrasztanyagot nem halmozó, nekroticus részek is ábrázolódhatnak. A vénás 

fázisban a tok is jobban ábrázolódik.  

A primer májrákok rendszerint a máj határán belül maradnak (31. ábra, 32. ábra). A halál 

bekövetkeztekor az esetek mintegy felében van elsősorban regionális nyirokcsomó 

metastasis. Ezen kívül előfordul tüdő, csont és mellékvese metastasis is.  

 
 

31. ábra: HCC, TAE kezelés, angiográfiás kép 
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32. ábra: HCC, TAE kezelés utáni natív CT vizsgálat 

MR vizsgálattal  

- T1 súlyozással rendszerint, de nem feltétlenül csökkent a jelintenzitás a környező 

májparenchymához képest. Lehet tokja, mely még gyengébb jeladású, gyűrűszerű 

megjelenést mutathat.  

- T2 súlyozással erős jeladású a necrosisoknak megfelelően, de ha nincsen necrosis, a tumor 

izointenzív lehet!  

Friss vérzések, haemosiderin, zsírlerakódás a jelmenetet jellemzően befolyásolják.  

Nagyon nehéz lehet a gócok elkülönítése a nodularis regeneratív hyperplasiáktól.  

A HCC vonatkozásában az anamnézis ismerete a megítélés szempontjából igen fontos és a 

további terápiás döntés meghozatala szempontjából az onkoteam-ek általában alapvetően 

fontosnak ítélik a képalkotó vezérelt biopszia elvégzését (ez a szövettani értékelhetőség miatt 

értelemszerűen inkább core biopszia kell, hogy legyen.  

14.1.5.2.3. Ritkábban előforduló primer májdaganatok:  

 Fibrolamellaris HCC  

 Rhabdomyosarcoma  

 Liposarcoma  
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14.1.5.2.4.  

Kontrasztanyagos UH vizsgálatok eredményei malignus májelváltozásoknál (EFSUMB 

által összeállított ajánlás, 2004):  

Tumor típus  Artériás fázis  Vénás fázis  Késői fázis  

Hepatocellularis 

Carcinoma  
Típusos megjelenés 

Járulékos megjelenés 

 

 

teljes, fokozott 

halmozás, ezen belül 

necrosisnak megfelelő 

nem halmozó területek  

kaotikus megjelenésű, 

halmozó artériák, 

halmozó tumor 

thrombus a véna 

portaeban  

 

 

izoechoikus, vagy 

echoszegény, nem 

halmozó területek 

(necroticus részek)  

 

 

echoszegény és nem 

halmozó területek 

(necroticus részek)  

Hypovascularis 

Metastasisok  
Típusos megjelenés  

Járulékos megjelenés 

 

 

gyűrűszerű halmozás  

teljes halmozás, nem 

halmozó területek 

(necroticus részek)  

 

 

echoszegény  

echoszegény és nem 

halmozó területek 

(necroticus részek)  

 

 

echoszegény vagy 

nem halmozó  

Hypervascularis 

Metastasisok  
Típusos megjelenés  

 

 

Teljes, fokozott 

halmozás, kaotikus 

megjelenésű erekkel  

 

 

echoszegény  

 

 

echoszegény vagy 

nem halmozó  

Cholangiocellularis 

Carcinoma  
Típusos megjelenés  

Járulékos megjelenés  

 

 

gyűrűszerű halmozás 

nem halmozó  

 

 

echoszegény vagy nem 

halmozó  

 

 

echoszegény vagy 

nem halmozó 

Egyéb pathológiás májeltérések:  

14.1.6. Gyulladásos folyamatok - tályogképződés 

Az epeutakban az epeelfolyás nehezítettsége miatt (akár kő, akár tumoros vagy gyulladásos 

choledochus kompresszió révén) a pangó epében felszaporodhatnak a baktériumok és 

cholangitis jöhet létre, amihez aztán idővel tályog képződés is társulhat (33. ábra).  
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33. ábra: Máj abscessus, UH vizsgálat 

Ennek megelőzésére - akár endoscoposan, akár perkután - az epeelfolyás ismételt biztosítása 

az elsődleges cél, természetesen széles spektrumú antibiotikum adásával kiegészítve.  

Májtályog akár az epehólyag súlyos gyulladását követően, vagy tumoros szétesés kapcsán, 

vagy külső gyulladásos folyamat májra terjedésével is kialakulhat. Az UH során egy 

többszörös belső echókat, sokszor gázbuborékot is tartalmazó, cystosus képlet ábrázolódhat. 

A további terápia meghatározása céljából kontrasztanyagos CT vizsgálatra is szükség lehet, 

ha az egész májat nem sikerült volna UH-gal pontosan megítélni. A CT során a halmozó 

fallal bíró, intrahepatikus, inhomogénen hypodens bennékű, avascularis tályog (mely akár 

többgócú is lehet) pontosan kimutatásra kerülhet, körülötte az oedéma hypodens sávként 

figyelhető meg. Az abscessus (eredetétől függően) jellegzetesen a rekesz alatt (34. ábra) vagy 

subhepaticusan jelenhet meg. Terápiás megoldást adhat a képlet nagyságától, lokalizációjától 

függően az UH vagy CT vezérléssel kivitelezett perkután drainage (35. ábra).  

 
 

34. ábra: Májtályog, natív CT vizsgálat 
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35. ábra: Máj abscessus, UH vezérelt drainage utáni UH kontroll 

14.1.7. Májsérülések 

Tompa hasi sérülések, politraumatizáció, valamint szúrt hasi sérülések kapcsán kiemelkedő 

fontosságú a parenchymás szervek (máj, lép, pancreas, vesék) és az üreges szervek esetleges 

sérülésének, valamint a hasi nagyerek sérülésének a kimutatása.  

Számos esetben már az „első vonalban” a traumatológiai ellátás során a shocktalanítóban 

elvégzett sürgősségi hasi UH vizsgálat orientálhat bennünket az esetleges hasi sérülésekről, 

lehetőség esetén az UH kontrasztanyagos vizsgálattal nagyon szenzitíven kimutathatók az 

apró parenchymás sérülések is.  

UH vizsgálattal a májparenchymában a sérülés méretétől függően inhomogén, egyenetlen 

kontúrú, echoszegény terület ábrázolódhat, míg a parenchymán belüli vagy tok alatti friss 

vérzés echodús képletként jelentkezik. Szúrt sérülés esetében éles határral bíró, echoszegény 

vagy echodús sávot láthatunk. A máj körül megjelenő folyadékból tokon áthatoló sérülésre 

következtethetünk, melynek mennyisége a vérzés intenzitását is előre vetítheti.  

Számos traumatológiai centrumban (főként polytraumatizált páciensnél) a diagnózishoz jutás 

idejének lerövidítése céljából egy gyors egésztest MDCT vizsgálatot végeznek, mellyel igen 

rövid idő alatt komplex, értékes információk nyerhetők az intracraniális, mellkasi, hasi és 

végtagi sérülésekről. A többfázisú, kontrasztos MDCT vizsgálatnál az artériás fázisban 

kimutatható egyenetlen, parenchymán belüli tócsás kontraszthalmozás a májsérülés helyét 

mutathatja, míg a tok alatti kontraszthalmozás és a májon áthatoló sérülésnél a hasüregben 

megjelenő kontrasztanyag az aktív vérzésről tájékoztathat. A CT-angiográfiás vizsgálattal a 

vérzésforrás is pontosan kimutatható lehet (a. hepatica ágrendszeréből vagy v. portae, v. 

hepatica területéről származó vérzés).  

Egyre kiemeltebb szerepet szánnak néhány traumatológiai centrumban a kontrasztanyagos 

UH vizsgálatoknak esetleges máj vagy lépruptúra kimutatásában ugyanis gyermekeknél 

különösen fontos lehet, hogy lehetőleg ionizáló sugárzás nélküli vizsgálatot végezzünk.  

Bizonytalan klinikai statusnál, amikor UH vizsgálattal májsérülésre van gyanú 

(intraparenchymás vagy májtok alatti bevérzés gyanúja) és a páciens klinikai állapota 

megengedi, akkor néhány órával későbbi kontroll UH, illetve kontrasztanyagos UH vizsgálat 

segíthet a pontosabb diagnózis felállításában. Természetesen az esetek egy részében így sem 

kerülhető el a többfázisú MDCT vizsgálat elvégzése.  
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14.2. Epehólyag 

14.2.1. Normál anatómia, variációk 

Az epehólyag normál teltség mellett 6-8 cm hosszú, 3-4 cm átmérőjű, vékony fallal bíró, 

megközelítően körte alakú szerv.  

Az epehólyag élettani funkciójából eredően a naponta termelődő, mintegy 1 liternyi epét 

hivatott időszakosan tárolni, ezáltal normális teltségű, folyadéktartalmú, felszínesen 

elhelyezkedő képletként ideális objektumnak mondható az UH vizsgálat számára még 

mérsékelten obes páciensek esetében is.  

Az epehólyag artériás vérellátását normál anatómiai helyzetben az a. hepatica dextrából eredő 

a. cystica adja. A ritkán tapasztalható artériás vérellátási variációnak különös jelentősége a 

cholecystectomiáknál és a szelektív katéteres intervenciók esetében van.  

Rtg vizsgálat  
Ma már nem használjuk a per os cholecystográfiát, melynek alkalmazását a 80-as években az 

UH széleskörű elterjedése szorította ki a radiológiai gyakorlatból. Ezzel egy nem 

veszélytelen, sokszor súlyos szövődményekkel járó vizsgálómódszer került a képalkotó 

módszerek múzeumába.  

A meszes falú, ún. porcelán epehólyagot még igen ritkán natív hasi rtg. felvételen is láthatjuk, 

valamint a sugárfogó, pozitív epekövek is ábrázolhatók.  

UH vizsgálat  
Típusos esetben a májkapu előtti régióban, a májszél mentén elhelyezkedő epehólyag 

esetében a fundust, a testet, a nyakat és a ductus cysticust is egyaránt körültekintően meg kell 

vizsgálni különböző síkokban, lehetőleg mind háton fekvő (36. ábra), mind bal oldalfekvő 

pozícióban.  

 
 

36. ábra: Epehólyag, UH vizsgálat 

   

Anatómiai variációként igen ritkán találkozunk kettős epehólyaggal, míg az epehólyag 

agenesia extrém ritkaság.  

Az alapvetőnek tekinthető hasi UH vizsgálati előkészítés (6 órás éhezés) egyik fő célja az, 

hogy az epehólyagot kontrakció mentesen, normál teltségi állapotban tudjuk megvizsgálni.  
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Kontrahált állapotban az epehólyag objektíven nem ítélhető meg, ekkor sem a 

falvastagságról, sem az epehólyag lumenében lévő esetleges eltérésekről (kisebb kő, sludge) 

sem tudunk nyilatkozni. Emiatt választott időpontban, 6 órás éhezést követően célzott 

epehólyag UH kontroll vizsgálatra van szükség.  

CT vizsgálat  
Az epehólyag elhelyezkedéséből, szerkezetéből adódóan csak a variációs elhelyezkedésű, 

kórosan, egyenetlenül megvastagodott falú epehólyagnál, illetve májra terjedő epehólyag 

tumornál válik fontossá a CT metodika. Az esetek jelenős részében az UH vizsgálat kellő 

információt szolgáltat. Az epekövek megítélését illetően is elsődleges szerepe az UH-nak 

van.  

14.2.2. Epehólyag (EH) fali eltérések 

Az EH összehúzódása (zsíros étkezés vagy csokoládé fogyasztása után) normál élettani 

helyzetben néhány percen belül megtörténik.  

Normál esetbén 1-2 mm vastagságú, fali rétegződést nem mutató EH falat látunk.  

Adenomyomatosis cholecystae:  

Az EH falában, az ún. Aschoff-Rokitansky sinusokban lerakódó, besűrűsödött epe kis 

echodenz szemcséket képezhet (epithelium hyperplasia), melyek mögött sokszor típusos, „V” 

alakú műtermék jelenik meg (37. ábra). Ennek van diffúz, körkörös formája, szegmentális és 

lokálisan a fundusban megjelenő típusa. Nőknél gyakoribb, 30 év felett jellemzőbb a 

megjelenése.  

 
 

37. ábra: Epehólyag, adenomyomatosis cholecystae, „V” alakú műtermék 

   

Cholesterol polypus:  

Számos esetben figyelhetünk meg kicsi, echodús (átlagosan 2-4 mm átmérőjű) képleteket a 

vékony falú EH falához rögzülve (38. ábra), melyek lényegében az összecsapzódott, 

besűrűsödött epéből származnak, belőlük csak ritkán alakul ki kő. A cholesterolosis 

abnormális cholesterol lerakódás a lamina propria macrophágjaiban és a mucosalis 

epitheliumban = lipid cholecystitis, ennek polypoid formája a cholesterol polypus. Nem 

szabad ezeket összekeverni a valódi polypusokkal, melyekben keringést is kimutathatunk (itt 

is sokat segíthet a color-Doppler és a kontrasztanyagos UH vizsgálat is). Szoros klinikai 

kontroll mellett - amennyiben a 3 hónapos UH kontroll során egyértelmű növekedést 
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tapasztalunk az epehólyag polypust illetően – mindenképpen sebészeti konzíliumra is szükség 

van.  

 
 

38. ábra: Epehólyag, cholesterol polypusok, kis kő mellett 

   

14.2.3. Epekövek 

Epigastrialis, epehólyag táji panaszok hátterében epekövességre derülhet fény, de 

panaszmentes esetben, sokszor mellékleletként is találkozhatunk vele.  

Az EH lumenében szabadon elmozduló, típusos esetben mögöttes hangárnyékot adó képletről 

van szó (39.ábra), melynek átmérője felfedezésekor már akár a 3-4 cm-t is elérheti.  

Az EH nyakába beékelődött, ki nem mozduló kő, az EH ürülését meggátolhatja és idővel a 

pangó epehólyag tartalomban felszaporodó baktériumok révén cholecystitis jöhet létre.  

A panaszmentes állapotban felfedezett, kisebb (4-8 mm-es) epekövek (40. ábra) potenciális 

veszélyt hordoznak, mert az epehólyagból lesodródva a d. choledochusban megrekedhetnek 

és icterus kialakulása mellett cholangitist, pancreatitist is okozhatnak (biliaris pancreatitis).  

Bizonyos esetekben nehéz lehet önmagában az epehólyag azonosítása is, mert lehet, hogy 

csak egy több cm átmérőjű, echodenz képletet látunk. Ilyenkor a folyékony epe teljesen 

hiányozhat az epehólyagból. UH-gal gyakorlatilag minden kő láthatóvá tehető, míg rtg-nel 

csak a mésztartalmúak észlelhetők. CT vizsgálatok során a „zsír” (koleszterin) tartalom is 

sokszor látható.  
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39. ábra: Epekő, típusos hangárnyékkal 

 
 

40. ábra: Epekövek, változó méretben (4-12 mm) 

14.2.4. Epehólyag gyulladás 

Cholecystitis acuta  

Típusos esetben epekő okozta elfolyási zavar és epepangás okozza a gyulladást, ami rövid, 

néhány órás epigastrialis panaszok után is az átlagosnál teltebb, nyomásérzékeny, kissé 

vastagabb, oedemás falú epehólyagot eredményezhet. A folyamat előrehaladtával típusos 

többrétegű, „hagymalevélszerű” fali megvastagodás jöhet létre (41. ábra), melynek falában 

color-Dopplerrel fokozott vascularisatio mutatható ki (42. ábra). gyakran látható az 

epeágyban kevés folyadék és a hólyagban esetleg maga a kő is felfedezhető.  
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41. ábra: Akut cholecystitis, rétegződő, megvastagodott fallal 

 

 
 

42. ábra: Akut cholecystitis, fokozott vascularisatio a falban 

Ha gázképző baktériumok jelennek meg, akkor apró buborékok kimutathatók lehetnek a 

falban – cholecystitis emphysematosa.  

Acut acalculosus cholecystitis  

Ritkán hosszabb intenzív terápiás kezelés során, immunhiányos kórképek esetén is 

kialakulhat az ilyen gyulladás, mely nem egyszer sajnos igen rossz prognózisú lehet. 

Közvetlen bakteriális fertőződés vagy az EH ischemiája lehet ennek a hátterében.  

Cholecystitis chronica  

Lezajlott epehólyag gyulladás után általában az EH fala vastagabb marad (3-4 mm), ami utal 

az előző gyulladás utáni állapotra és a hólyag zsugorodik.  

Cholecystitis chronica calculosa  

Epekő okozta gyulladás(ok) lezajlása utáni állapotot jelez ez a definíció. Porcelán 

epehólyagról pedig akkor beszélünk, amikor az EH falában összefüggő meszesedés alakul ki.  

Az irodalmi adatok szerint néhány százalékban ugyan, de a több évtizede ismert 

epekövességből rosszindulatú epehólyag daganat is kifejlődhet.  

Epekő ileus  

A gyulladás során a duodenumra vagy a vékonybélre „rásült” cholecystából a fali necrosist 

követően az epekő az adott béllumenbe juthat és onnan elvándorolva epekő ileust idézhet elő. 
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A hasüregbe történő ”egyszerű” EH-fali perforáció pedig peritonitist okozhat, esetleg 

subhepaticus abscessus jöhet létre.  

14.2.5. Epehólyag malignus daganata 

Felfedezésekor az esetek több, mint 50 %-ában már inoperábilis daganatról van szó.  

Igen agresszív növekedést mutató daganatfajta adenocarcinoma, mely a májra és a környező 

szervekre (duodenum, colon) is ráterjedhet. A májra propagáló, előrehaladott tumornál már 

sok esetben az epehólyag azonosítása is jelentős nehézségekbe ütközik. Természetesen ilyen 

esetekben a gyors kivizsgálással (az UH-ot minél gyorsabban kell kövesse a CT vizsgálat) a 

többfázisú CT vizsgálat adta staging a döntő az operabilitás megítélésében. A CT képen 

ilyenkor egyenetlenül megvastagodott, elmosódott kontúrú epehólyagfalat láthatunk, 

inhomogén kontraszthalmozással és a környező májparenchymára történő, változó mértékű 

propagációval (43. ábra).  

 
 

43. ábra: Epehólyag tumor, májra terjedve, kontrasztos CT vizsgálat 

14.3. Epeutak 

14.3.1. Normál anatómia, variációk 

Intrahepatikus és extrahepatikus epeutak  

A bal és a jobb lebenyben összeszedődő epeutak először a ducus hepaticus dextert és sinistert 

hozzák létre, majd összeömlésükből alakul ki a d. hepaticus communis, ezután pedig a d. 

cysticus beömlése után a ductus choledochus.  

Normál esetben az intrahepatikus epeutak nem ábrázolódnak és a d. choledochus pedig nem 

haladja meg a 6 -7 mm-es átmérőt.  

Postcholecystectomiás állapot esetén a d. choledochus akár 8-10 mm átmérőjű is lehet, ez 

önmagában még ilyenkor nem tekinthető kóros eltérésnek.  

Az extrahepaticus epeutak vizsgálatának régi hagyománya van a radiológiában, azonban az 

intrahepaticus epeutakat ultrahanggal is csak korlátozottan lehet vizsgálni. Ultrahanggal az 

epeutak fala kissé echodúsabb sávként ábrázolódik és icterusos páciensnél változó mértékű 

epeúttágulattal találkozhatunk. Sokszor csak a cenralis intrahepatikus epeutak tágabbak a d. 

choledochus tágult szakasza felett. A dudenumban elhelyezkedő gázok jelentősen zavarhatják 
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a choledochus distalis szakszának objektív megítélését, de bal oldalfekvő helyzetben sokszor 

javíthatunk ennek a fontos distalis choledochus szakasznak az ábrázolhatóságán.  

Invazív eljárásként az ERC (endoszkópos retrograd cholangiographia) ismeretes, de lassan 

visszaszorul arra a helyre, amely megilleti az ilyen eljárást: az intervenciók körébe. Az ERC a 

diagnosztikus jelentőségén túl azonnal terápiás beavatkozásként is használható, amennyiben 

az endoszkóp munkacsatornáján át bejuttatott speciális eszközzel (ún. Dormia kosár) a talált 

epeúti kő eltávolítható és így az addig ott pangó epe elfolyása biztosítható. Potenciális 

szövődményként feltétlenül számolni kell az ERC-k kapcsán 5-10 %-ban előforduló, változó 

súlyosságú pancreatitis, valamint az ascendáló cholangitis lehetőségével. Sikertelen 

kőextractio esetén a choledochusban lévő kő mellé az epeelfolyás biztosítására vezetődrót 

segítségével műanyag stent helyezhető be.  

A helicalis CT cholangiographia a régi epekiválasztású, jódozott kontrasztanyagokkal történő 

vizsgálatnak a CT vizsgálóeljárás által nyújtott jóval effektívebb kivitele. Hátránya, hogy jó 

májfunctióhoz kötött: sárgaság esetén nincs kiválasztás és így epeúti festődés sem. Ehhez 

adódik még, hogy a pancreas vezeték(ek)et sem ábrázolja, viszont éppen a májsejtek 

functiójához kötött volta miatt nagyon előnyös (lenne), a működő májterületek térképszerű 

ábrázolására. Sajnos a kontrasztanyagnak a gyártását beszüntették (toxicus volt, alkalmazása 

nagy elővigyázatosságot kívánt).  

Az MR cholangio-pancreatographia (MRCP) viszont pusztán az epeutakban lévő epe 

folyékony állománya, de nem áramló volta miatt készíthető el. Igaz, gracilis – vagyis sok 

esetben normál tágasságú epeutak ábrázolódása kétséges, viszont a már akár kissé tágult 

intrahepaticus (és extrahepaticus) epeutakat is kiválóan ábrázolja, nem jó a szórend. A 

folyadékkal telt epehólyag szintén mindig többszöri szóismétlés.  

Technikai szempontból nagyon jó, ha a gyomor és a duodenum valóban üres, mert - 

különösen az utóbbit - nehéz lehet kivetíteni az epeút ábrázolásból nem kell ,a 3 dimenziós 

kép forgatásánál. Nagyobb ascites meghiúsíthatja a vizsgálatot, kisebb ascites "függönyként" 

jelentkezik, ami mögé csak bizonyos "trükkök" alkalmazásával lehet bepillantani. Más 

folyadéktartalmú testüreg zavart nem okoz, de a canalis vertebralis liquortartalma is 

megtévesztő lehet első pillantásra.  

A fentiekből következőleg az MRCP vizsgálatot az epeúti tumorok (májkapui, Klatskin 

tumor), intra- vagy extrahepatikus epeúti szűkületek vagy tágulatok, a más módszerrel 

tisztázatlan okú intra- és extrahepatikus elfolyási zavarok kivizsgálására, valamint a 

pancreasfeji, Vater-papilla táji folyamatok lokalizálására tudjuk alkalmazni.  

Amit mindezeken túl fontos megjegyezni és alkalmazni:  

az (esetek jelentős részében pancreas enzim kisiklást okozó) ERCP vizsgálatot (nem pedig az 

előre eldöntött intervenciót!) mindig előzze meg lehetőleg a beteget sokkal kevésbé 

veszélyeztető MRCP vizsgálat!  

14.3.2 Epeúti fejlődési rendellenességek 

A d. choledochuson diverticulum lehet, amely a méretétől és a lokalizációjától függően 

okozhat panaszokat és epeúti elfolyási akadályt is.  

A Caroli-betegség congenitális focalis intrahepatikus cholangiectasia. Lehet szegmentális 

vagy többgócú és az epeutak tágulata néhány mm-től több cm átmérőig változhat. Ezek a 

többszörösen tágult epeutak hajlamosítanak cholangitisre, tályogképződésre, epekövességre, 

szepszis kialakulására. Nőkben gyakrabban fordul elő. Bármely életkorban kezdődhet, de 

gyakrabban jelentkezik gyermekkorban hepatomegalia, cholangitis, cholecystitis, változó 

mértékű icterus tüneteivel.  
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14.3.2. Cholangitis 

Igazán specifikus UH jele nincs, huzamosabb klinikai fennállás esetén az intrahepatikus, 

gyulladásosan érintett szakaszoknál az epeutak fala kissé echodúsabb szerkezetet mutathat. A 

sclerotisáló cholangitis progresszív betegség, többszörös hegesedő szűkületekhez, 

cirrhosishoz vezet, PTC-vel lehet ábrázolni.  

14.3.3. Choledocholithiasis 

A már említett módon a meglévő, kisebb kövek levándorolhatnak a d. choledochusba és ott 

megrekedve choledocholithiasis jöhet létre (44. ábra).  

 
 

44. ábra: Choledocholithiasis 

A ductus choledochusban lévő kő direkt UH-os kimutatása az átlagosnál nagyobb 

felkészültséget igényelhet, a páciens megfelelő forgatása és a duodenalis bélgázok kellő 

„elterelése” segíthet abban, hogy a choledochus distalis szakaszát az UH segítségével még 

jobban megjeleníthessük. Amennyiben maga a kő nem is hozható látótérbe, akkor indirekt 

jelként látható a következményes proximalis epeúttágulat. Ekkor differenciál diagnosztikai 

szempontból fontos kizárni a d. choledochus tumoros obstrukciójának lehetőségét.  

A choledocholithiasis megoldására endoscopos úton akut ERCP végzésére és ennek során 

dormia kosaras kőextractiora kerülhet sor. A d. choledochusban magasan elakadt kő esetében, 

amennyiben az endoszkóposan nem távolítható el, akkor perkután intervenciós módon is 

megkísérelhető a kő eltávolítása. Fontos ismételten megemlíteni, hogy az ERCP nem 

veszélytelen beavatkozás, mellette szövődményként igen súlyos pancreatitis alakulhat ki, 

tehát az adott beavatkozás indikációjának felállításában nagyon körültekintőnek kell lenni.  

14.3.4. Epeúti malignus tumor, Cholangiocellularis Carcinoma (CCC) 

Intrahepatikus, extrahepatikus (perihilaris) és distalis extrahepatikus formáit különítjük el.  

Az epeutakból kiinduló rosszindulatú daganat, azaz a cholangiocarcinomák perihilaris 

formája másnéven a Klatskin-tumor, ami jellemzően a d. hepaticus villában helyezkedik el és 

a cholangiocarcinomák több, mint 70 %-át jelenti.  

Ismeretlen eredetű icterus hátterében sajnos egyre gyakrabban kerül felismerésre ez a 

rosszindulatú daganattípus. Bizonyos esetekben az ERCP kapcsán sikerül cytologiai 
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mintavétellel igazolni, de nem ritkán képalkotó vezérelt biopsziára van szükség a szövettani 

igazoláshoz.  

MRI-vel a  

- T1 súlyozott felvételeken csökkent,  

- T2 súlyozással pedig erős jeladásúak a gócok.  

Lokalizációja alapján a következő típusokba sorolják (Bismuth-féle klasszifikáció, 45. ábra):  

1. típus - a d. choledochusra lokalizált (a d. cysticust is érintheti),  

2. típus - a. d. choledochus felső szakaszára és vele a két d. hepaticus distalis szakaszára 

lokalizálva,  

3/a típus – a 2. típus + a bal oldali szegmentális ágakra lokalizálva,  

3/b típus – a 2. típus + a jobb oldali szegmentális ágakra lokalizálva,  

4. típus – a 3./a + /b forma együtt, valamint ezzel együtt a distalis d. choledochus szakasz is 

szegmentalisan érintett lehet.  

 
 

45. ábra: CCC, Bismuth-féle klasszifikáció 

Inoperábilisnak minősített esetben vagy magas hilaris lokalizációjú Klatskin tumor esetén 

(46. ábra) perkután intervenció segítségével meg lehet próbálni az adott szűkület áthidalását 

mindkét lebeny felől (bal és jobb oldali kettős d. hepaticus drainage ill. stentelés).  

 
 

46. ábra: Klatskin tumor, PTC, bal epeúti punctióból 
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A további idevágó részletek a non-vascularis intervenciós fejezetben találhatók meg.  

Pathológiai felosztás szerint a CCC lehet  

1. exophyticus – nodularis típus ( jellemzően ez a perifériás carcinoma),  

2. diffus – periductalis infiltratív forma ( általában a hilaris formát jelenti),  

3. polypoid – intraductalis forma.  

14.4. Pancreas 

14.4.1. Normál anatómia, variációk 

A pancreas retroperitonealisan elhelyezkedő külső- és belső elválasztású mirigy, átlagos 

súlya 90-125 g között van. A pancreas fejet lateralisan a duodenum patkó keretezi, a pancreas 

fej mögött a vena cava inferior fut. A pancreas test mögött hosszan a v. lienalis húzódik. A 

pancreas farok a léphílus közelében, a bal vese felső pólusa közelében helyezkedik el, 

mögötte és felette a v. lienalis és az a. lienalis futnak. A pancreas fej – processus uncinatus 

medialis részénél futnak a v. mesenterica superior és az a. mesenterica superior, a pancreas 

fej-test határ mögött egyesül a v.mesenterica superior és a v. lienalis létrehozva a v. portae-t. 

A pancreas test-farok előtt húzódik a kiscseplesz, a bursa omentalis és a gyomor hátsó 

felszíne.  

Anatómia szempontból felosztjuk fejre (ennek medialis folytatása a processus uncinatus), 

testre és farok régióra.  

Fejlődési variációk  

A pancreas egy ventralis és egy dorsalis telepből fejlődik ki. A kisebb ventralis telepből a 

pancreas fej jön létre és ezen belül a d. Wirsungianus és a d. choledochus egyesülve ömlenek 

a Vater papillán át a duodenumba. A dorsalis telep egyesülve a ventralis teleppel hozza létre a 

pancreas egészét és a dorsalis telepben futó d. pancreaticus minor (ductus Santorini) a papilla 

minoron át ömlik a duodenumba a Vater papilla felett mintegy 2 cm-rel.  

Pancreas divisum (az elülső és hátsó pancreas vezeték egyesülésének hiánya).  

Ez egy nagyon fontos variáció, mivel a visszatérő, idiopathiás pancreatitises betegek közel 25 

%-ában ezzel állunk szemben..  

Pancreas annulare. A fejlődés során a pancreas ventralis telepe megkerüli a duodenumot és 

azt körbenőve gyűrűszerűen körbeveszi azt. Az így kialakult dudenumszűkület okoz 

panaszokat a páciensnek, mely leggyakrabban hányásként jelentkezik, néha már csecsemő 

korban. Bizonyos esetekben az okozott szűkület nem olyan jelentős, hogy klinikai panaszok 

jelentkeznének és így csak véletlenszerű leletként kerül felfedezésre.  

Agenesia (részleges), ami csak a dorsalis pancreas telepre vonatkozik és situs 

abnormalitással, intestinalis malrotatióval és polyspleniával jár.  

Pancreas hypoplasia, a mirigyállomány egészében vagy részlegesen kisebb méretét jelenti.  

Pancreas ectopia, a fejlődés során ectopiásan elhelyezkedő pancreas szigetet jelent.  

A külső elválasztású mirigy funkció során mintegy húszféle enzim termelődik, melyek a d. 

Wirsungianuson át vezetődnek el és a d. choledochusból érkező epével együtt ömlenek a 

duodenumba. Normálisan a fiatal felnőtteknél 3 mm átmérőig normális (a testben mérve), 

míg az idősebb populációban a Wirsung vezeték átmérője az 5 mm-t is elérheti.  

A belső elválasztású mirigy funkciót az ún. Langerhans szigetek képezik, amelyek többféle 

hormont termelnek és az inzulin termelésével a cukoranyagcserében nagyon fontos szerepet 

játszanak.  
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Röntgen vizsgálat  
A hagyományos rtg vizsgálat számára akkor látható csak a pancreas, ha a mirigyállományban 

többszörös, nagyobb meszesedések helyezkednek el (krónikus kalcifikáló pancreatitisben) 

vagy a pancreas fejben lévő nagyobb terime (daganat vagy pseudocysta) széttolja a 

bélgázokat tartalmazó duodenum patkót (” őrkacs” jel).  

Ultrahang vizsgálat  
Elhelyezkedéséből adódóan az UH vizsgálat számára nem a legideálisabb szerv. 

Vizualizációját a gyomor és a belek gázossága jelentős mértékben befolyásolhatja (47. ábra).  

UH vizsgálata az átlagosnál is nagyobb gyakorlatot és figyelmet igényel, sőt tényleges fizikai 

igénybevételt is jelenthet (az epigastrialisan elhelyezkedő, zavaró bélgázokat sok esetben 

csak mérsékelt kompresszió segítségével lehet eltávolítani).  

 
 

47. ábra: Pancreas UH vizsgálat, zavaró bélgázok a test-farok tájékon 

   

Mindezek miatt a további képalkotó módszerek közül a CT, és az MR elsődleges fontosságú 

szerepet játszanak a pancreas képalkotásában.  

CT vizsgálat  
A multidetektoros CT-k alkalmazásával a pancreas megítélése egyre pontosabbá vált és a 

háromfázisú (artériás, vénás, késői vénás) vizsgálatokkal a szenzitivitás és a specificitás igen 

sokat javult.  

MR vizsgálat  
Legfontosabb területként az MR vizsgálattal a MRCP vizsgálatot kell megemlítenünk.  

A vizsgálat célja leggyakrabban az, hogy műtét előtt tisztázza, hogy a rendszerint már más 

vizsgálattal kimutatott pancreas carcinoma hogyan viszonyul a vascularis képletekhez, azaz 

milyen a rezekálhatósága. Erre a T1 súlyozott képek alkalmasak lehetnek.  

A T2 súlyozott képek elsősorban a tumoron belüli necrosist mutatják ki, valamint azt, hogy a 

folyadékkal telt duodenumhoz (aminek ekkor szintén erős a jeladása) milyen a tumor 

viszonya.  

Ha ezeket a vizsgálatokat fast technikákkal végezzük el, a vizsgálati időt jelentősen 

lerövidíthetjük.  

A chronicus pancreatitis vagy pancreas tumor kérdés eldöntésére az MR vizsgálat igen 

alkalmas T1 súlyozott és zsírszupressziós szekvenciákkal.  
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A chronicus pancreatitises mirigyállomány gyenge jeladása látható a csökkent víztartalomnak 

megfelelően, míg carcinomában a normál parenchyma víztartalmának megfelelően erős 

jeladású. (Azon esetekben azonban, ahol a pancreas carcinoma kialakulását chronicus 

pancreatitis előzte meg, természetesen az állomány gyenge jeladású).  

Nagy szerepe van az MR vizsgálatnak az endocrin carcinomák kimutatásában.  

A konvencionális T1 súlyozott, a zsírszupressziós és a T2 szekvenciák dinamikus 

kontrasztadással kiegészítve lehetővé teszik ezen - rendszerint hypervascularisalt tumorok - 

kontraszthalmozási tulajdonságainak jellemzését.  

Az insulinomák jeladása T1 súlyozással és zsírszupresszióval rendszerint gyenge, míg a T2 

szekvenciával erős és ugyancsak erős a kontraszthalmozási jeladásuk is.  

14.4.2. Pancreatitis 

14.4.2.1. Acut pancreatitis 

   

A pancreas acut gyulladásos folyamatát jelenti a peripancreaticus szöveti struktúrák, valamint 

a távolabbi szervek, szervrendszerek változó mértékű érintettségével.  

A klinikai kép és morfológiai kritériumok alapján egy Multidiszcipliáris Nemzetközi 

Symposium (atlantai klasszifikáció – 1992. szept. 11-13.) körültekintően összefoglalta a 

pancreatitis jellemzőit.  

A pancreatitisek etiológiája  

- Toxikus-metabolikus (alcohol, hyperlipidemia, hypercalcemia)  

- Mechanikus (choledocholithiasis, microlithiasis, periampullaris obstrukció, Oddi sphincter 

disfunctio, pancreas divisum….)  

- Vascularis (polyarteritis nodosa, atheroscleroticus eredetű embolia, hasi vascularis és 

szívműtét utáni állapot)  

- Infektogén (vírusok – Mumps, Coxsackie, hepatitis B, varicella zooster, AIDS…)  

- Gyógyszer okozta (szalicilát, sulfonamid, furosemid, tetracyclin…..)  

Pancreatitis esetén a CT a legfontosabb képalkotó modalitás.  

A klinikai tünetek és a laboreredmények alapján felállított diagnózis után a gyulladás 

súlyossági fokának meghatározásában és a lehetséges szövődmények felismerésében 

elengedhetetlen fontosságú.  

A pancreatitisek CT klasszifikációja Balthazar, Ranson szerint:  

Stage A (0) - normál pancreas  

Stage B (1) - focalis vagy diffúz pancreas megnagyobbodás  

Stage C (2) - mirigyállományi duzzanat peripancreaticus gyulladásos jelekkel  

Stage D (3) - pancreatogén folyadékgyülem egy lokalizációban  

Stage E (4) - kettő vagy több folyadékgyülem és/vagy gázgyülem a pancreasban vagy 

mellette  

Acut hasnyálmirigy gyulladásnál a mirigyállomány korai kiszélesedése (48. ábra) és változó 

mértékű folyadékgyülem képződés (49. ábra) figyelhető meg. Szövődményes esetben a 

szöveti necrosis mértékének megítélése rendkívüli fontosságú.  
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48. ábra: Pancreatitis acuta, natív CT vizsgálat, korai diffúz kiszélesedés 

 

 
 

49. ábra: Pancreatitis acuta, kontrasztos CT, folyadék a pancreas test-farok előtt 

   

Az acut pancreatitisek esetén általában CT-vel kontrolláljuk a folyamatot UH és DSA 

vizsgálatok elvégzésére ritkábban kerülhet sor.  

Intervenciós kezelési lehetőségek:  

Folyadékgyülem vagy abscessus percutan drainage. (UH, CT vezérlés) (50., 51. ábra)  

A kiszabadult pancreasnedv okozta érerrosio következtében a kialakult pseudoaneurysma 

vagy vérzés kezelése elsősorban szelektív, katéteres embolizáció útján javasolt, ennek 

sikertelensége esetén műtét elvégzése szükséges.  
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50. ábra: Pancreatitis subacuta, kontrasztos CT, coronalis rekonstrukció, kiterjedt 

pseudocysta képződés a test-farok régióban 

 

 
 

51. ábra: Pancreas pseudocysta CT-vezérelt drainage utáni állapot 

   

CT indikációk:  

 Korai pancreatitis gyanúja esetén, más lehetséges kórfolyamat kizárására.  

 Súlyos pancreatitis fennállásakor a potenciális súlyos szövődmények megítélésére.  

   

CT indikációk ismert hasnyálmirigy gyulladás lefolyása, kezelése során:  

 Váratlan, gyors állapotromláskor,  

 A zajló pancreatitis 7-10. napján,  

 Sebészi vagy intervenciós beavatkozás eredményének megfelelő dokumentálására.  

 A beteg hazaengedése előtt a lehetséges késői szövődmények kizárására (pseudocysta, 

pseudoaneurysma).  
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14.4.2.2. Chronicus kalcifikáló pancreatitis 

Az ismétlődő akut pancreatitisek lezajlása után kisebb-nagyobb mértékű atrophia látható a 

mirigyállományban, változó mértékű meszesedésekkel, sőt néha egészen durva meszesedések 

ábrázolódnak végig a pancreas mirigyállományában (52. ábra).  

 
 

52. ábra: Chronicus pancreatitis, durva meszesedések, kontrasztos CT 

A meszesedések okozta inhomogén szerkezet és kompresszió miatt egyrészt gyöngyfüzér-

szerű Wirsung tágulat látható, másrészt tumorra gyanús, inhomogén kontraszthalmozású 

hypertrophiás gócok jelenhetnek meg a hasnyálmirigyben. A megfelelően kivitelezett, 

háromfázisú multidetektoros CT vizsgálattal sem lehet ilyenkor biztonsággal elkülöníteni az 

elmeszesedett területek közötti hypertrophiás , gócokat kisebb malignus tumortól. Az ilyen 

esetekben végzett CT-vezérelt biopszia nem mindig jár megnyugtató eredménnyel, ezért 

klinikai tumor gyanú és emelkedett tumormarker esetén PET-CT vizsgálat válhat szükségessé 

a pontosabb megítélésre.  

14.4.3. Pancreas daganatok 

14.4.3.1. Pancreas adenocarcinoma 

A pancreas daganatok 95 %-át teszik ki és igen rossz prognózisú betegségről van szó (az 

egyéves átlagos túlélés 8 % körül van). Általában a tünetek kialakulásakor már inoperabilis ( 

„silent killer” ), férfiakban gyakoribb, a megjelenése jellemzően 5. – 7. évtizedre tehető.  

A lokalizáció vonatkozásában mintegy 65 %-uk a hasnyálmirigy fejében helyezkedik el.  

A háromfázisú MDCT vizsgálat tekinthető a leginformatívabb vizsgálatnak (53. ábra), 

azonban az igen kicsi, 1 cm alatti daganatok UH-gal sokszor jobban megítélhetők.  
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53. ábra: Pancreas test adenocarcinoma, kontrasztos CT vizsgálat 

A kevés centrumban végzett endocopos UH vizsgálatok tekinthetők ma a legszenzitívebb 

módszernek a pancreas feji daganatok képalkotó diagnosztikájában. Ezekkel a 8-12 MHz –es 

vizsgálófejekkel roppant részletgazdag képet nyerhetünk a duodenum közelében lévő 

képletekről (pancreas fej, májkapu, ductus choledochus, májkapu és duodenum körüli 

nyirokcsomók). A sokszor nehéz feladatot jelentő endokrin pancreas tumorok 

diagnosztikájában is sokat segíthet ez a képalkotó módszer.  

A vizsgálattal lokalizált pancreas feji laesiók vékonytű biopsziája is elvégezhetővé válhat az 

endoszkópos UH képi vezérlésével, speciális biopsziás eszközzel, az endoszkópos eszköz 

munkacsatornáján keresztül.  

A pancreas fejben lévő daganatok gyakran okoznak Wirsung és d. choledochus tágulatot, 

viszont a processus uncinatusból kiinduló daganatok esetében ez csak időben később, 

nagyobb méretnél jelentkezik.  

A tumor környezetre történő terjedésének megállapítása (gyomor, vékonybél, tr. coeliacus, a. 

mes. sup. ) alapvetően fontos az operabilitás megítélésben.  

A viszonylag nehezebb UH-os megközelítés miatt az esetek több, mint felében CT-vezérelt 

vékonytű biopszia válik szükségessé a tumor gyanús pancreas folyamatok pontos cytologiai 

megítélésére.  

14.4.3.2. Cysticus pancreas tumorok 

Irodalmi adatok alapján ezek a tumorok az összes pancreas daganatoknak csak a 15 %-át 

jelentik, de a differenciál diagnosztikai lehetőségek miatt ismeretük nagyon fontos.  

.  

14.4.3.2.1. Mucinosus cysticus tumor  

A mucinosus cystadenomák a leggyakoribb cysticus pancras daganatok ( macrocystás 

adenomák ) és mintegy 50 %-át teszik ki valamennyi cysticus pancreas daganatnak. 

Többnyire perifériás ductusból, mellékágból fejlődik ki, vastag fallal jól körülhatárolt 

multicystás képlet, ahol a fal és a belső septumok halmozást mutatnak Ezeknek a cysticus 

pancreas tumoroknak a 80 %-a nőkben fordul elő és a fiatalabb életkorban ( 54 éves 

átlagéletkorral). Kezeletlen állapotban az esetek jelentős részében malignizálódnak, ezért 

kezelésük egyértelműen a sebészi resection alapszik.  
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14.4.3.2.2. Serosus microcystás adenoma  

A második leggyakoribb cysticus pancreas daganat.  

Lépesmézszerű apró cysták jellemzik ez így értelmetlen és nem sok információt közöl – 

helyette: gyakrabban a fejben megjelenő, nagy glycogen tartalmú, lobulált, jól körülhatárolt, 

1-25 cm tu., karakterisztikus a centralis csillag alakú heg, kontrasztanyag halmozó, ált. kp. 

korú nőkben látható, lehet tünetmentes  

Időszakos nyomonkövetésük javasolt, de klinikailag benignus tumornak minősíthető.  

14.4.3.2.3. Intraductalis papillaris mucinosus neoplasma (IPMT, IPMN)  

Az epithelium mucin termelő proliferációjának összefoglaló neve.  

A Wirsung-vezeték fokozatos tágulását és a mellékágak cysticus dilatációját okozza.  

Az esetek mintegy 1/3-ánál jelentkeznek csak tünetek, többségükben benignusak. Az IPMN a 

60-80. évek között jelentkezik, férfiakban gyakoribb. Az anamnézisben krónikus ill. 

visszatérő akut gyulladás szerepelhet.  

Lokalizációt tekintve a processus uncinatus, feji régióban helyezkedik el általában.  

Kezelése komplett sebészi kimetszés.  

Nagy intraductalisan megjelenő fali nodulusok azonban már malignitási jelet jelentenek.  

Megjelenítésükben az endoszkópos UH és az MRCP alapvető fontossággal bírnak. Jellemző 

megjelenésük a különböző képlakotó módszerekkel  

UH:  

Szeptált cystosus képlet + tág pancreas vezeték  

CT:  

Natív: vezetéktágulat, lobulált cysta, pontszerű meszesedés  

Kontrasztos: vékony falú, szabálytalan, perifériás halmozást mutató multicisztás képlet 

MRCP / ERCP:  

Tág vezetékrendszer, kommunikáció vezeték és ciszta között  

Kis papillaris tumor = telődési hiány.  

Az elágazó ductus típusú IPMT időszakos MR kontrollját javasolják az irodalomban, a tumor 

alapvetően benignus viselkedése miatt.  

14.4.3.3. Solid és papillaris epithelialis tumor 

Ritka, igen alacsony malignitású tumor, amelyik 20-30 év közötti nőknél jelenkezik 

elsősorban. Felfedezésekor már általában igen jelentős mérettel bír, legalább 7-8 cm átmérőjű 

(54. ábra).  
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54. ábra: Solid és papillaris epithelialis pancreas tumor, kontrasztos CT vizsgálat 

UH, CT és MR vizsgálattal is jól körülhatárolt, mérsékelten vascularisalt tumort láthatunk. 

leggyakrabban a farokban jelenik meg, solid és cisztikus részeket tartalmaz, lehet benne 

necrosis ill. vérzés. Amennyiben a preoperatív megítélése miatt szükséges, akkor – a 

méretéből adódóan - UH-vezérléssel is viszonylag könnyen elvégezhető a képletből a 

biopszia.  

Sebészi eltávolítását követően recidívát nem jeleztek az irodalomban.  

14.4.3.4. Endokrin jellegű pancreas tumorok 

   

Szigetsejtes tumorok, APUDomák (amino precursor uptake and decarboxylation system)  

1. Insulinoma:  

Klinikailag a hypoglicaemiák egy részének a hátterében lehet egyértelműen igazolni ezt a 

benignus elváltozást, mely a jelentős hypervascularitás miatt color-Dopplerrel, CT-angioval 

még 5-6 mm méretben is kimutatható lehet, azonban előfordul, hogy néhány esetben csak 

szuperszelektív DSA vizsgálattal sikerül ábrázolni.  

2. Gastrinoma  

3. Glucagonoma  

4. VIPoma  

5. Somatostatinoma  

Az APUDomák kb. 85 %-a functionális (méretük 1-6 cm közötti és típusosan 

hypervascularisalt tumorok), kb. 15 %-a nonfunctionális jellegű (méretük többnyire 5 cm 

felett van). Klinikai megítélésük a functionalitás alapján történik, függetlenül a tényleges 

cytologiai megjelenéstől. Az endoszkópos UH teljesít itt is a legjobban (80 % körüli 

szenzitivitással), természetesen a lokalizációtól függően ( a farok régióban lévő léziók már 

nehezen megítélhetők).  

Az intraoperatív UH segítségével még akár 3-4 mm nagyságú tumorok is kiszűrhetők 

lehetnek.  

Ritkább pancreas tumorok  

Pancreatoblastoma,  

Acinus sejtes rák,  

Pancreas metastasisok.  
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Nem valódi hasnyálmirigy tumorok: amyloidosis, sarcoidosis.  

14.4.4. Pancreas trauma 

Az összes hasi trauma 1-4%-a. Megjelenhet izoláltan, de 28-49%-ban a máj, 21-43%-ban a 

lép és mintegy 10-20%-ban a duodenum sérülésével együtt jön létre.  

A tipikus baleseti mechanizmus az epigastrium területét érő közvetlen erőbehatás, melyet 

felnőtteknél autóbaleset kapcsán a kormánykerék, gyermekeknél a kerékpár kormánya 

okozhat.  

A klinikai tünetek közül a hasi fájdalom, a leukocytosis és az amylase emelkedés emelhető 

ki.  

Tompa hasi sérülés okozta pancreas traumától a változó mértékben a mirigyállományba 

penetráló sérülésekig széles lehet a sérülések spektruma.  

A mindennnapi gyakorlatban leginkább CT vizsgálattal ítélhetjük meg pontosan az adott 

pancreas sérülés mértékét, de akut fázisban ez a vizsgálat is lehet negatív, ezért 24-48 óra 

múlva kontroll vizsgálat végzendő.  

Az anatómiai viszonyok tekintetében végzett klasszifikáció alapján a következő állapotokat 

különböztetjük meg:  

 Minor contusio – diszkrét állomány zúzódás, szöveten belüli haematomával, de a tok 

és a fővezeték intact marad.  

 Parenchyma sérülés a fővezeték sérülése nélkül.  

 Parenchyma sérülés a fővezeték sérülésével együtt.  

 Súlyos állományszakadás pancreas vezeték, ér– és tokszakadással együtt.  

   

Súlyossági fokozatok:  

 Kis hematoma  

 Változó mértékű peripancreatikus folyadékgyülem  

 Teljes mirigyállomány megszakadás pancreas fistula kialakulásával  

 Pseudoaneurysma képződés  

 Pseudocysta kialakulása  

A vezetéksérülés biztos igazolására azonban egyértelműen csak az ERCP alkalmas.  

14.5. Lép 

14.5.1. Anatómia 

A bal rekeszkontúr alatt elhelyezkedő intraperitonealis szerv.  

Lépkapuban mért átmérője 45 mm-ig normális, ennél nagyobb átmérő esetében már kis fokú, 

mérsékelt vagy kifejezett splenomegaliaként írjuk le (55. ábra).  
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55. ábra: Splenomegalia, kontrasztos CT vizsgálat 

   

Variációk  

Kisebb fissurák, behúzódások a rekeszi felszín közelében, bizonyos megjelenési formában 

diagnosztikus nehézséget okozhatnak (pl. traumás lépruptura megítélésekor ilyen esetben 

UH-gal megtévesztő képet kaphatunk, szükség lehet a kontrasztanyagos CT vizsgálatra a 

pontos megítélés céljából).  

Röntgen vizsgálat  
A lép az állományában esetlegesen lévő meszes képletek esetén (echinococcus cysta, banális 

meszesedések), valamint az a. lienalis jelentősebb meszesedésekor válik láthatóvá a röntgen 

vizsgálat számára. Ezen túl jelentősebb splenomegalia fennállásakor a bal hypochondriumban 

ábrázolódhat a megnövekedett lépárnyék, caudal felé akár a vesét is eltolva.  

UH vizsgálat  
A normális lép parenchymája a máj parenchymával azonos echogenitást mutat, enyhén 

echodús. Vascularisatiója a májhoz képest kifejezetten fokozott. Járulékos lépszövetet 10-15 

mm átmérőjű, kerek képletként gyakran ábrázolhatunk a léphilus és a lép alsó pólusa 

közelében. Ennek pozitív onkológiai anamnézisű betegek vizsgálatakor van fokozott 

jelentősége, mert el kell tudni különíteni megnagyobbodott nyirokcsomótól. Portalis 

hypertensio fennállása esetén tág collateralis vénák ábrázolódhatnak a lépkaputól a bal vese 

felé húzódva (spleno-renalis shunt).  

CT vizsgálat  
Natív és kontrasztanyagos vizsgálattal a rtg. és UH vizsgálatnál is említett eltéréseken túl 

(meszesedések, járulékos lép) a a lép parenchymában esetlegesen található körülírt képletek 

megítélése fontos. A lép méretbeli megítélése az UH-hoz képest pontosabb lehet a CT 

vizsgálat segítségével.  

Fontos ismerni az ún. „tigris lép” jelenséget, melynek oka a bizarr sinusoidalis halmozás az 

artériás fázisban, ugyanakkor homogén állomány látszik a portális fázisban.  

A normális lép parenchyma denzitása átlagosan 40-50 HU, ez 5-10 HU-tal alacsonyabb, mint 

a májé.  

MR vizsgálat  
A lépen belüli különféle laesiok (infarctus, metastasis) rendszerint nem adnak nagy 

kontrasztot magához a lép parenchymához képest.  
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A kontrasztbolus beadása során készített dinamikus szekvenciák sem teremtenek elég 

kontrasztot a laesiók és a parenchyma között, mert a lép parenchyma normálisan is 

inhomogén enhancementet mutat a kontrasztbólus dinamikus vizsgálata során, a korai artériás 

fázisban.  

A RES-ben halmozódó kontrasztanyagok segítségével kimutathatók a RES-mentes régiók a 

lépen belül. (Ezek pl. idegenszövet depozitumra, azaz tumorra, metastasisra utalhatnak).  

Angiográfiás vizsgálat  
Diagnosztikai célra nem használjuk, viszont terápiás szempontból a lépsérülések ellátásában, 

a szelektív embolizációk kivitelezésében fontos szerepet játszik.  

14.5.2. Lien accessorius 

Igen gyakori melléklelet UH és CT vizsgálatok végzése során. Onkológiai staging 

vizsgálatnál és kontroll vizsgálatok során nagyon fontos lehet a pontos megítélésük és a 

leletben való rögzítésük.  

Speciális variációt jelent a splenosis, melynek során korábbi lépsérülésből származó kisebb-

nagyobb (akár több cm-es) lépszigetek jöhetnek létre a lép körül a hasban, de akár rekeszen 

áthatoló sérülésnél a mellkasban a tüdő parenchymában és a pleurán is.  

14.5.3. Lépinfarktus 

Etiológiai tényezőként felmerül endocarditishez társuló, bal szívfélből származó thrombus 

szóródása. A morfológiai megjelenésnél egy megközelítően háromszög alakú, a hilus felé 

tekintő csúccsal bíró, echoszegény terület mutatkozik, mely a lépfelszínt kissé behúzza. 

Color-Dopplerrel vagy UH kontrasztanyagos vizsgálattal az érintett terület keringésének 

hiánya jól kimutatható. Gyógyulása során a terület inhomogénné válik, hegesedik, de 

nagyobb területet érintő infarctus esetében a nekrotikus területen belül abscessus is 

kialakulhat.  

14.5.4. Gyulladásos lépeltérések 

Inhomogén, egyenetlen kontúrú, vegyes echoszerkezetű területek ábrázolódnak, melyek a 

továbbiakban körülírt, avascularis, cystosus terület (tályog) megjelenéséig fejlődhetnek. 

Típusos megjelenésüket tekintve egyenetlen, vaskos, vaszkularizált fallal bíró képlet 

ábrázolódik, melyen belül sűrű, inhomogén beltartalom látszik és gáz is lehet a képleten 

belül, nívóval A multiplex, apró gócok gombás eredetre utalhatnak.  

Kialakulásukat, eredetüket tekintve lehetnek felülfertőződött cysták, vérömlenyek, de igen 

gyakran necroticus metasztázisokkal találkozhatunk.  

Körülírt tályog esetén perkután UH- vagy CT-vezérelt drainage végezhető.  

14.5.5. Cysták 

A májcystáknál ritkább megjelenésű lépcysták morfológiájukat tekintve hasonló 

megjelenésűek a májcystákhoz, amelyeknél homogén, cystosus bennék, éles kontúr, vékony 

fal, esetleg néhány vékony septum figyelhető meg. Jelentős részük csak accidentálisan kerül 

felfedezésre. Terápiás konzekvenciájuk akkor van, amikor méretük megnő és környezetüket 

komprimálva a páciensnek panaszokat okoznak (56., 57., 58. ábra).  
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56. ábra: Lépcysta, UH vizsgálat 

 

 
 

57. ábra: Lépcysta kontrasztos CT vizsgálat 

 

 
 

58. ábra: Lépcysta rtg. felvétel, alkoholos sclerotisatio előtti kontrasztfeltöltés 
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A májcysták alkoholos sclerotisatiójához hasonlóan ezek a panaszt okozó lépcysták is 

kezelhetők, de nagyobb körültekintést igényelnek, mert a jelentősen vascularisaltabb lép 

parenchyma miatt a bevérzés esélye jóval nagyobb. Sikeres kezelés után a panaszok néhány 

héten belül elmúlnak (a cysta teljes eltűnése vagy annak jelentős méretbeli csökkenése érhető 

el).  

Echinococcus a lépben is megjelenhet, melynek UH morfológiai képe a májban megjelenő 

echinococcussal csaknem azonos lehet.  

A lépben előfordulhat még a lépbe penetráló pancreas pseudocysta, valamint lépsérülést 

követően kialakuló posttraumás cysta is.  

14.5.6. Lépdaganatok 

14.5.6.1. Jóindulatú lépdaganatok 

Ezek közül – accidentalis találatként, UH vagy CT vizsgálat során - leggyakrabban 

hemangiomák (jól határolt, echodús, szolid képletek) fordulnak elő, ezek a leggyakoribb 

elsődleges léptumorok, gyakran cavernosus formát mutatva.  

14.5.6.2. Malignus daganatok a lépben 

A lép vonatkozásában a lymphoma, angiosarcoma, fibrosarcoma, mint primer daganatok, 

valamint különböző eredetű metastasisok a leggyakoribb malignus tumorok.  

Lymphoma – Hodgkin- és non-Hodgkin lymphoma  

Diffúz megnagyobbodás vagy gócos megjelenés jellemzi, utóbbi esetben 0,5 -10 cm-es 

hypodens/echoszegény nodulusok láthatók.  

NHL-ben kóros nagyságú hilusi nyirokcsomók láthatók.  

HL-ben normál méretű lépben is megjelenhetnek a gócok.  

Ezek diagnosztizálására az UH vizsgálat bizonyos esetekben elégséges lehet, de metastasis 

fennállása esetén a primer folyamat keresése céljából a CT vizsgálatot is el kell végezni, 

valamint UH vezérelt biopsziára is sor kerülhet.  

14.5.7. Lépsérülések 

(lépszakadás, intraparenchymás hematoma, kétfázisú lépruptura)  

Hasi sérülést követően, különösen bal bordaív alatti direkt trauma után fokozott figyelmet 

kell szentelni a képalkotó vizsgálatokkal a lépnek.  

A lumbális csigolyák törése is fokozott kockázattal jár.  

A fokozott vérellátású lép parencvhyma miatt életet veszélyeztető, igen súlyos vérzés 

származhat egy időben fel nem ismert, tok alatti lépsérülésből. A sürgős többfázisú CT 

vizsgálat kellő információt adhat a lép pontos megítélésére. A klinikai állapot rosszabbodása 

esetén is a leggyorsabb, leginformatívabb kontroll vizsgálatra a CT vizsgálattal van 

lehetőség. Egy – vagy kétszakaszos lépruptura.  

Folyadék/vér jelenhet meg az állományon belül és a tok alatt, intaparenchymalis illetve 

subcapsularis haematomára utalva. Bizonyos esetekben hetekkel az adott traumát követően 

jelentkezik a súlyos intraabdominalis vérzés, kétszakaszos lépruptúrára utalva.  

Traumás léprupturát követően vagy a rekeszen is áthatoló, szúrt vagy lőtt lépsérülésnél a 

hasüregben vagy a mellkasban is megtapadhatnak kisebb-nagyobb lépszigetek, melyek 

megnövekedve splenosis formájában jelentkezhetnek Az ilyen pácienseknél a traumás 

anamnézis kellő ismerete feleslegessé tehet számos költséges vizsgálatot és akár UH vagy CT 

vezérelt biopsziát is!  
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15. Sürgősségi állapotok képalkotó diagnosztikája 

Írta: Magyar Péter és Kovács Balázs Krisztián 
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

15.1. A fejezet oktatásának célja 

   

A fejezet célja, hogy a sürgősségi állapotokban bemutassuk az egyes képalkotó modalitások 

helyét, szerepét a kivizsgálási algoritmusok során. Az orvosi működésben a tapasztalatok 

alapján felállított protokollok alapvetően fontosak; a sürgősségi ellátásban minden késlekedés 

– adódjon az rosszul indikált vagy helytelenül kivitelezett vizsgálatból – emberéletbe 

kerülhet.  

E fejezetben a betegségeket nem a hagyományos módon csoportosítjuk, mivel a sürgősségi 

ellátásban sem „felcímkézve” érkeznek a betegek. Tünettan és régiók alapján fogjuk tárgyalni 

az egyes, leggyakoribb kórképeket. A fókusz azonban nem a kórképek definícióján, illetve 

patológiáján lesz. Abban nyújtunk vezérfonalat, hogy a későbbi képalkotó diagnosztikai 

működés során tisztában legyen az olvasó az egyes modalitások szerepével, lehetőségeivel.  

A sürgősség definíciója  

A sürgősség olyan helyzet, amelyben fennáll az életveszély, vagy a maradandó károsodás 

azonnali esélye.  

A sürgősségi állapotok, helyzetek alapvetően két nagy csoportra oszthatók: a traumatológiai 

és a nem traumatológiai állapotokra.  

15.2. Traumatológiai sürgősségi állapotok 

A traumatológiai betegek két nagy csoportba oszthatók. Az erőbehatás szerint a sérülés lehet 

kisenergiájú, illetve ún. nagyenergiájú (politrauma).  

Kisebb erőbehatás okozta traumáknál a beteg általában eszméleténél van, kikérdezhető, 

adekvát válaszokat ad a kérdésekre. Ezekben az esetekben a képalkotó az adott testrégió 

vizsgálatára és kérdés eldöntésére kiválasztott célzott módszer lehet: például ha valaki elesett, 

és csak a karját törte el, a célzott 2 irányú röntgen felvétel elegendő.  

Súlyos vagy súlyosabb traumák esetén – különösen, ha a beteg eszméletlen – a helyzet 

korántsem ennyire egyértelmű. A traumatológiai sürgősségi ellátásnak ebben az esetben ún. 

szintjei vannak, melyben az akut szint az első fél-egy órát jelenti. Ezt a primer szint követi, 

ami lényegében az életveszélyes állapotok terápiája. A másodlagos illetve harmadlagos szint 

a nem életveszélyes betegségek terápiája, illetve a rehabilitáció.  

Az akut szintet további ún. fázisokra bontják: ezek az oxyológiából ismertek. Az első egy 

percben megtörténik a beteg állapotának felmérése, illetve szükség esetén megkezdődik a 

reanimáció. Az első öt percben a beteg állapotának stabilizációjára törekszenek, illetve az 

első fél-egy órában lényegében fel kell állítani a diagnózisokat és adekvát terápiát kell 

kezdeni.  

A kérdés, hogy ebben hol a helye és mi a szerepe a radiológiának és a radiológusnak. Az első 

öt percben – amennyiben nem kellett újraélesztést kezdeni, szerepet kaphat a mellkas-

röntgen, illetve a helyszíni ultrahang. Megjegyzendő, hogy a sürgősségi ellátásban az UH 

akár reanimáció közben is elvégezhető.  
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- Helyszíni ultrahang  

A sürgősségi ellátásban – akár első képalkotóként is – az ultrahangnak óriási szerepe lehet. 

Egyes helyeken már a mentőben/mentőhelikopterben is helyet kapott kis hordozható 

készülékek formájában. Természetesen különbséget kell tennünk a napi rutin alaposságával 

végzett UH-vizsgálat és a sürgősségi helyzetekben készült UH-vizsgálat között. Utóbbit sok 

országban oxyológusok, klinikusok, szonográfusok is végzik.  

A sürgősségi ellátásban végzett UH-vizsgálat az ún. FAST-vizsgálat (FAST = focused 

assessment with sonography for traumatology). Ennek lényege, hogy 4+2 meghatározott 

ponton „gyorsdiagnózist” állít fel a vizsgáló: jobb oldalról, bal oldalról, a kismedencéről, 

epigastriálisan, valamint a jobb és bal mellkasfélről. Egyik nézet sem vehet igénybe egy 

percnél többet. Jobb oldali nézetben a legfontosabb tér a fossa hepatorenalis, mivel fekvő 

emberben ez a hasűr legmélyebb pontja, ide gyűlik meg tehát a folyadék, pl. vér sérülés 

esetén. Az epigastrialis nézetnél pedig a szívtájékot vizsgálva könnyen megállapítható, van-e 

pericardialis folyadék.  

A FAST-vizsgálat lényege, hogy portábilis UH-gal akár nem radiológus végzettségű orvos 

rövid gyakorlat megszerzését követően választ tudjon adni néhány alapvető kérdésre. 

Különösen segítheti ez olyan betegek ellátását, akik súlyos, instabil állapotban vannak. 

Ezeknek a betegnek ugyanis „nincs idejük” például CT-vizsgálatra.  

A vizsgálónak tehát nem feladata minden „csip-csup” kórkép felderítése, a FAST protokol 

alapján csak a következő kérdésekre kell választ adnia:  

- van-e peritonealis  

- pleuralis  

- vagy pericardialis folyadék  

- illetve pneumothorax.  

Ez utóbbi állapot is vizsgálható UH-gal: normális légzésnél a mellkasfal belső felszínén a 

pleura csúszó mozgást végez, illetve jellegzetesek a pleura vonalára merőlegesen megjelenő 

csíkszerű artefaktumok. Pneumothorax esetén mindkettő hiányzik. A két jel megléte biztosan 

kizárja a nagyobb PTX lehetőségét. Természeseten figyelni kell arra, hogy a mellkasfalat 

teljes vastagságában látjuk-e; ha ugyanis nem, az szövetközti emphysemara utal.  

 
1. kép: UH kép pleuralis sinusban echomentes folyadék, atelectasis tüdőlebeny részlet, rekesz 

vonal alatt a máj látható.  

A sürgősségi UH-nak tehát döntő szerepe lehet a mellűri, hasűri, vagy pericardialis vérzések, 

valamint a pneumothorax diagnózisának gyors felállításában.  

Ezek mellett – vizsgálófüggően – más kórképek (pl. laceratio, ruptura, szabad levegő) 

diagnózisának felállításához is elegendő lehet az ultrahang. A parenchymás szervek 
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rupturáját azonban nehezebb diagnosztizálni, kisebb léziókat frissen nem is mindig lehet a 

normális parenchymától biztosan megkülönböztetni. Újabban egyre több helyen történnek 

vizsgálatok iv. kontrasztanyagos UH-gal (CEUS – contrast enhanced ultrasound). Ez utóbbi 

is – gyakorlott kezekben – gyors (max. 5 perc) vizsgálat és értékes információkat adhat. 

Előnye továbbá, hogy nem ionizáló sugárzást használ a képalkotáshoz, illetve a beadott 

kontrasztanyag nem jód tartalmú – így a vesét sem károsítja. Továbbá sokkal kevesebb 

mennyiség ( kb. 0,8-4ml) elegendő a vizsgálathoz. Lépruptura gyanújában pl. van olyan hely, 

ahol már rutinszerűen alkalmazzák. Kiváltva ezzel a nagy sugár- és a kontrasztanyag miatt 

veseterheléssel járó CT-vizsgálatot. Ebben a betegpopulációban azért különösen fontos 

szempont ez, mert gyakran fiatalokról van szó.  

 

  

 

2. kép: Lépruptura. Fiatal férfit bal oldalán megrúgták. A bal röntgen képen bordafractura 

látható. A középső UH kép az inhomogén szerkezetű lépet ábrázolja, mely körül haematoma 

is ábrázolódik. 

A CT-vizsgálat is mutatja a diagnózist: a lép körül haematoma látható, a lép állományában 

pedig nem halmozó területek figyelhetők meg.  

- Mellkas röntgenvizsgálat  

A mellkas röntgen alapvető információt adhat a beteg cardio-pulmonalis statusáról. Súlyos 

állapotú betegnél ez általában fekvő helyzetben, tehát AP sugáriránnyal készül el; a 

röntgencső a betegágy felett, míg a film/detektor a beteg alatt helyezkedik el.  

A normális körülmények között készülő felvételhez képest más értékekkel és ellentétes 

sugáriránnyal készülő képek másképp néznek ki; általában a bordák jobban látszanak, a szív 

és a mediastinum a röntgensugár centrális projekciójából adódóan az egész mellkashoz 

képest arányaiban nagyobb lesz. Fontos különbség, hogy a beteg fekvő helyzetű, tehát ha 

pleuralis folyadék van jelen, az nem a megszokott Ellis-Damoiseau vonallal jelenik meg, 

hanem elterülve homogén fedettséget okoz. Sokszor a felvétel nem készülhet el 

légzésvezérléssel, mert a beteg eszméletlen, vagy nem tudja tartani a légzését. További 

nehézséget jelenthet az értékelésben, hogy sok esetben a beteg kissé elfordult helyzetű lesz, 

és ez a középárnyék-bordakosár megjelenését nagyban befolyásolhatja  

CT-vizsgálat  
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A politraumatizált betegek általában súlyos állapotúak, sok esetben eszméletlenek, nem 

kikérdezhetők, nem jól vizsgálhatók. Éppen ezért ellátásukban az a képalkotó modalitás kap 

főszerepet, amelyik gyorsan adhat választ a legtöbb felmerülő kérdésre.  

Azonban különbséget kell tenni stabil és nem stabil állapotú beteg között. Utóbbiak a lehető 

leghamarabb műtőbe kerülnek, esetükben valószínűleg UH-vizsgálatra van csak idő, melyet 

az előbbiekben részletezett módon igen gyorsan lehet kivitelezni, és akár reanimáció közben 

is.  

Stabil állapotú, eszméletlen betegnél azonban az utóbbi években ezért egyre nagyobb teret 

kapott a CT-vizsgálat. A többszeletes spirál CT-k (MDCT/MSCT) megjelenésével ugyanis 

gyakorlatilag az egész test („whole-body CT”) leképezhető néhány perc alatt (megjegyzendő, 

hogy bár néhány perc alatt többezer képet készíthetünk, ezek kiértékelése azonban nyilván 

sokkal több időt vesz igénybe!). Éppen ezért ma már a modern sokktalanítókban – vagy 

közvetlenül mellette – CT-berendezés is van .  

 
3. kép: Sokktalanító a hamburgi Asklepios Klinik Altonában  

Segítségével nagyon sok betegség diagnosztizálható, vagy kizárható, azonban mindig szem 

előtt kell tartani, hogy nagy sugárterheléssel jár!  

A vizsgálatot – mivel gyakorlatilag „semmit nem tudunk” a betegről – natívan és iv. 

kontrasztanyag adását követően több fázisban készítjük el, ennek része az ún. urográfiás fázis 

is esetleges pyelon-ureter-húgyhólyag sérülés kizárásához.  

- MR-vizsgálat  

A másik „szelet”-képalkotó, az MRI politraumák esetén csak speciális kérdésekben 

alkalmazandó; akut parézis esetén, természetesen csak a kontraindikációk kizárása után. A 

sérülteket mentő szállítja, és az ellátás során sokféle fém eszköz kerülhet a betegre, melyeket 

MRI végzése előtt le kellene venni róluk. Ugyanakkor nem lehetünk biztosak abban sem, 

hogy a sérültben nincs-e mágnesezhető fém idegentest, amely mágneses térbe kerülve 

projektilként viselkedhet. Elképzelhetetlenül nagy kárt tehetünk a betegben, ha 

figyelmetlenség miatt a vizsgálótérbe mágnesezhető fém, pl. hordágy vagy oxigén-palack 

kerül! Ezek elkerülésére fémdetektoros áttekintés szükséges.  

A továbbiakban a hagyományos radiológiai diagnosztika néhány szempontját követően az 

egyes régiók traumatológiai kórképeit foglaljuk össze.  

15.2.1. Csontsérülések 
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A hagyományos traumatológiai diagnosztikán belül a csontok egyes sérüléstípusait nem 

tárgyaljuk, néhány szempontra hívjuk fel a figyelmet: 

- Korábban már említettük, hogy kisebb sérülések (ún. monotraumák) esetén az adott 

testrégióra célzott vizsgálat valószínűleg elegendő. A sérülés jellegétől, típusától függ, hogy 

melyik modalitás a választandó.  

- Fractura gyanújakor a többirányú röntgen felvétel az első lépés, kivétel ez alól általában a 

koponya (későbbiekben külön tárgyaljuk)  

  
 

4. kép: Felső képen pertrochanter törés: Ágyáról leesett idős beteg (az os pubis alsó szárán 

látható sclerotikus terület metastasis). Előző napon készült CT-vizsgálatát megtekintve a jobb 

femurban metastasis nem volt. 

Alsó képen biciklibalesetet szenvedett beteg claviculájának törése (a hamburgi Asklepios 

Klinik Altona anyagából).  

- Lágyrészsérülések (pl. izom- vagy ín-ruptúra, haematoma) esetén első lépésként UH, 

amennyiben UH-gal nem vizsgálható képletről van szó (pl. térdben elülső keresztszalag) az 

MRI a választandó képalkotó. Izom- és ínsérüléseknél UH-gal látható a fibrilláris, szabályos 

szerkezet megszakadása, esetleg hematoma. Inak UH-vizsgálatánál azonban mindig ügyelni 

kell az anisotropia jelenségére: Ha az UH nyalábok nem merőlegesen érintik az ínrostokat, 

akkor echoszegénnyé válnak. így egy egészséges ín is „megbetegíthető”.  

- Bizonyos érsérüléseknél, különösen a végtagok esetében is lehet UH az első vizsgálóeljárás. 

Pl. szúrt sérülések következtében kialakuló érsérülés, álaneurysma pontos vizsgálatához.  

- Koponyatraumák esetén a kétirányú röntgenfelvétel elvégzésének ma már nincs értelme. 

Fractura esetén ugyanis még mindig kizárandó az intracranialis szövődmény, ami CT-vel 

vagy MRI-vel tehető meg. Ugyanakkor darabos töréseknél fontos az egyes fragmentumok 

elhelyezkedése, 3D rekontsrukciós képek készítése a műtétek tervezéséhez. Ebben az esetben 

CT a választandó eljárás.  

- Gerincsérülések esetén is lényegében a canalis spinalis képleteinek állapota, illetve a 

törések, csontok elhelyezkedésének pontos leírása érdekes; előbbire MRI, utóbbi esetben CT 

az adekvát képalkotó eljárás.  
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5. kép: Motorbaleset következményei: a betegnek gerincfájdalma és analis sphincter tónus 

csökkenése jelentkezett. Felső képen a D. XII. csigolya testén friss fractura látható CT-vel.  

Az alsó képen sagittalis síkú T2-súlyozott felvételen a D. XII-es csigolyatestben a friss 

fractura jeleként ödéma ábrázolódik, a canalis spinalis ép. (a hamburgi Asklepios Klinik 

Altona anyagából).  

Képalkotó eljárások választhatóságának iránymutató táblázata – Hagyományos traumatológia  

RTG  UH  CT  MRI  

Csontok - törések 

(LEGALÁBB KÉT 

IRÁNY!), Kóros 

lágyrész kiszélesedés  

Lágyrészek, 

Ízületek, Erek, 

Gerinc esetében 

nincs indikációja  

Csontos és parenchymás 

struktúrák pontos 

ábrázolása 

+Kontrasztanyag (angio)  

Lágyrész sérülések, 

Szalagsérülések, 

Gerincvelő megítélése  

15.2.2. Politrauma 

Politraumatizált betegeknél a legfontosabb a belső sérülések felismerése, ezek általában 

érsérülések, a parenchymás szervek contusiója, rupturája, és az üreges szervek rupturája. 

Ezek mellett a csonttörések és lágyrész sérülések is felismerendők A legfontosabb sérüléseket 

régiónként mutatjuk be, de ne feledjük, hogy politraumatizált betegnél nem csupán egy 

súlyos állapot kizárása, diagnosztizálása a feladat.  
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15.2.2.1. Koponyatraumák 

Koponyatraumáknál az agyállomány sérülése súlyponti kérdés. A koponya-agy sérülések 

súlyossága alapján képalkotói szempontból könnyű (> 80%), középsúlyos és súlyos (< 10 %) 

besorolás ismert. További besorolás szerint a dura-sérülés kérdése vizsgálandó, ez alapján az 

agyállományi sérülés lehet nyílt, illetve fedett. Nem utolsó sorban feloszthatóak még az 

eltérések primer vagy secunder jellegük alapján, azaz hogy magából a trauma 

mechanizmusából következett-e a sérülés, vagy szövődményként a további lefolyás 

következménye.  

Táblázat: pirmer károsodás besorolása  

nyílt  zárt  

impressiós törés, áthatoló 

sérülés, lőtt sérülés  

epiduralis haematoma, subduralis haematoma, subarachnoidalis 

vérzés, contusiós vérzés, DAI (diffuse axonial injury)  

Az előbbiekből következően az egyik legfontosabb kérdés, hogy van-e intracranialis vérzés, 

mivel az érpályán kívüli vérnek lokalizációjától függően térfoglaló, a vérzés forrásától 

függően állományroncsoló hatása lehet. A subarachnoidalis térben az erek környezetében 

későbbiekben (3-4 nap elteltével) vazospazmust okoz (következményes ischaemiás károsodás 

lehetőségével), illetve liquorkeringészavart okozó hatása is lehet. A koponyacsontok 

törésének kérdése annyiban érdekes, hogy megnyílik-e a zárt koponyatér, sérül-e a dura, mely 

liquorcsorgás mellett súlyos infekció veszélyét hordozza, esetleg az agyszövet herniációjával 

járhat.  

Koponyatrauma esetén mára a kétirányú koponya röntgen-felvétel elavulttá vált, hiszen a 

fentebb feltett kérdések többségére nem képes választ adni, így időhúzásnak tartható. 

Elsőként választandó a koponya CT az MRI-vel szemben könnyebb hozzáférhetősége, 

gyorsasága miatt. Emellett a CT-vizsgálat elérhetősége és gyorsasága is fontos szempont. 

Már akár natívan elvégezve a legtöbb traumás következmény felismerhető. A vizsgálatot 

természetesen agyi/ koponya algoritmussal végezzük. (Az említett algoritmus választása azért 

fontos, mert a zárt, csontos agykoponyát alkotó, nagy elektronfelhővel rendelkező atomok a 

röntgensugárzás nagy részét elnyelik vagy szórják, így az egyébként szövetében 

sugárelnyelési tulajdonságait tekintve kevéssé eltérő szürke- és fehérállomány vizsgálatához 

a speciális paraméterekkel rendelkező röntgensugárzás alkalmazása elengedhetetlen.)  

A traumás agyállományi sérülések radiológiai értékelése legtöbbször nem végezhető izoláltan 

a traumás eredetű vérzésektől tekintettel a szoros kóroktani összefüggésekre. Ilyen állomány 

laesiok az agyi contusiok, a nyíró sérülések, továbbá a lőtt sérülések. Eszméletlen – 

lélegezetett – beteg esetén fontos hangsúlyozni, hogy 24 óra elteltével a CT-vizsgálat 

ismétlése javasolt a gyakran bekövetkező állapotváltozások protokolláris értékelése céljából.  

Intracranialis vérzés esetén az érpályából frissen kikerült vér 40-90 HU denzitású, mely a 

belőle  

kicsapódó fehérjék fokozott sugárelnyelésével magyarázható. Az idő előrehaladtával a 

haemoglobin lebontási folyamatnak köszönhetően ez az érték naponta kb 2 HU-val csökken, 

s az első hét végére a vérzés széli részén hypodenzé válik, emellett azonban a megjelenő 

vasogén ödéma eredményezte perifocalis hypodenz sáv is övezi további térfoglaló hatást 

eredményezve. A vérzés denzitása kb 3-6 hét elteltével az agyállománnyal megegyező lesz.  
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A koponyaűrben előforduló vérzések valamennyi típusa kialakulhat trauma 

következményeként.  

- Contusios állományi laesio, illetve vérzés hirtelen sebességváltozáskor (pl. autóbaleset – 

ütközés) jön létre, amikor az agyállomány tömegéből adódó tehetetlensége miatt tovább 

„mozogva” nekiütődik a koponyacsontnak. Sok esetben az ellenponton is kialakul contusio, 

hiszen a hirtelen megálláskor az agyállomány a csontnak nekiütődve onnan mintegy 

„visszacsapódik” és az átellenes csontnak is nekiütődik (coup – contre-coup hatás).  

 
6. kép: Idős nőt jobb parietalisan direkt ütés érte.  

Natív CT coronalis rekonstrukció: Az ütés helyén jobb oldalon parietalisan típusos lencse 

alakú epiduralis haematoma. Az ellenoldalon a temporalis lebenyben contusios contre coup 

parenchymás vérzés.  

E laesiok predilekciós helyei: a frontobasalis, temporobasalis és temporolateralis 

lokalizációk. Vérzés jelentkezhet a cortexben, a mélyebb fehérállományban hyperdenz 

eltérésként, későbbiekben az elpusztult agyállomány helyét hypodenz, cystosus struktúra 

veheti át.  

Későbbiekben kontrollja MRI-vel történhet. Amennyiben a körülmények kezdetben már MR-

vizsgálatra adnak lehetőséget: a hyperakut fázisban (<24 h) a contusios bevérzés T1-súlyozott 

képeken alacsony, T2-súlyozással magas jelű. Kb. 6 óra elteltével a deoxyhaemoglobin 

képződése miatt nagyobb térerejű mágnesben a vérzéses góc T2-súlyozással ismét 

alacsonyabb jelű. A contusios vérzés legmarkánsabban a subakut (7-12 nap, extracelluláris 

methaemoglobin) stádiumban ismerhető fel, ahol mind T1-, mind T2-súlyozással 

hyperintenzív. Az intracerebralis vérzés MR jelmenete részletesen a neuroradiológiai 

fejezetben tárgyalt.  

- A nyíró jellegű sérülés a contusiok után a leggyakoribb állománysérülés forma. Az 

angolszász irodalomban DAI (diffuse axonial injury). Gyakoribb előfordulási helyei: szürke-
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fehérállomány határa, a mély fehérállomány, törzsdúcok, agytörzs. CT-vel hyperdenz, 

legtöbbször kisebb lencse alakú elváltozás, mely az erőbehatás szerint állományi apró 

szakadások miatti bevérzés. MRI-vel készült T2-súlyozott képeken – mely apró slcerosis 

multiplex gócoktól segíti az elkülönítést –hyperintenzív, azonban T2* szekvenciával az MS 

plakktól eltérően gócosan, ill. gyűrűsen hypointenzív, szemben a demyelinizációs magas jelű 

eltérésekkel.  

- Lőtt sérülés esetén (MRI kontraindikált a fémidegentestek lehetősége miatt) a behatolási 

pont (bemeneti nyílás), a lőcsatorna lokalizációja mellett a lövedékből származó 

fémidegentestek, illetve csontfragmentumok is kiválóan felismerhetők CT-vizsgálattal. A 

csontfragmentum – fémidegentest elkülönítésben az ablakolási technika alkalmazása: 

ablakszélesség növelése, ablakközép emelése segítséget nyújt.  

- Epiduralis vérzést legtöbbször az a. meningea ágak sérülése okoz. Jellemzően a direkt 

erőbehatás oldalán, a fracturához társulva jelentkezik az esetek többségében megtartva a 

sutura-határokat, mivel a dura itt erősen lerögzített. Az esetek kb háromnegyedében 

temporoparietalis elhelyezkedésű. Bikonvex (lencsealakú), CT-vel hyperdenz térfoglalás 

látható közvetlenül a csonthoz simulva. Az elkülönítésben az axialis és coronalis síkú 

rekonstrukciók mind csontablakkal, mind lágyrészablakkal is áttekintendők különös 

tekintettel a háttérben gyanítható fracturára.  

 
7. kép: Középkorú férfi direkt koponyatraumát követően pár nappal.  

Natív CT-vizsgálattal a jobb oldalon típusos lencse alakú, kissé inhomogén epiduralis 

haematoma. Jelentős térfoglaló hatás jeleként a jobb oldalkamra teljesen komprimált. Az 

inhomogenitása a vérzés pár napos korából adódik. Csontablakkal diszlokációval nem járó 

fractura is kimutatható.  

- Subduralis vérzés a hídvénák sérülésének (megnyúlásának, szakadásának) következtében 

jöhet létre, pl. amikor hirtelen sebességváltozás következik be, ill chornicus kisebb, gyakori 

traumák következtében. Ennél a vérzéstípusnál az esetek többségében nincs törés. A sutura 

határokat gyakran nem respektálja, ill. gyakran lehet kétoldali.  
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8. kép: Krónikus alkoholista középkorú férfi.  

Natív CT-vizsgálattal mindkét oldalon típusos sarló alakú subduralis haematoma ábrázolódik. 

Jellegéből adódóan a sutura-határokat nem tartja.  

- Subarachnoidalis vérzés (SAV) traumás típusa leggyakrabban az agytörzs előtt, a fossa 

interpeduncularisban észlelhető. A friss SAV biztonsággal az első 72 órában mutatható ki: 

CT-vel hyperdenzitás látható a liquortérben. Ezt követően a liquorban felhígulhat. A 

korábban említett vasospasmust okozó hatása elsősorban a nem traumás jellegű SAV-nak 

van, trauma következtében kialakult vérzés esetén ritkább.  

 
9. kép: Középkorú nő létráról leesett.  
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Natív CT-vizsgálattal a basalis cysternák hyperdenz kitöltöttsége mutatható ki 

subarachnoidalis vérzésnek megfelelően.  

- A koponyaboltozat csontjainak törései sürgősségi vonatkozásban a következményei miatt 

említendők. A törés nyílt, zárt, ill. impressiós jellege vizsgálandó. A nyílt törés esetén a dura, 

ill. közvetlenül az agyállomány is sérülhet, mely a közvetlen állománykárosító hatásán túl 

későbbi infekció (meningitis, encephalitis, cerebralis abscessus) forrása lehet. A zárt törés, ill 

impressiós törés mellett ugyancsak az agyállomány közvetlen sérülése a probléma, ill. 

epiduralis, ill. állományi vérzés lehet a következménye. A törés ténye izoláltan nem 

vizsgálandó, emiatt sincs létjogosultsága a koponya különböző beállítású (kétirányú: 

occipito-frontalis, latero-lateralis) röntgen felvételeinek. CT-vizsgálat végzendő, ahol 

érdemes a képi rekonstrukciót csont algoritmussal is kiegészíteni, ezáltal az igen keskeny, 

nem diszlokálódó törésvonalak is kimutathatók.  

- A koponybázis törései külön figyelmet érdemelnek. A törés következtében szabaddá válhat 

a dura, a subarachnoidalis térrel való kapcsolat esetén pedig a liquor cerebrospinalis (CSF) 

külvilágba jutása (liquorcsorgás - fistula) is megtörténhet. A liquorcsorgás az elülső scala 

sérülése esetén az orron keresztül a középső-hátsó scalai törés esetén a külső hallójáraton át 

jelentkezhet. Ilyen törés gyanúja esetén különös figyelmet kell fordítani a koponyabázis 

csontjainak és a légtartó üregeknek (paranasalis sinusok, dobüreg) a vizsgálatára. Az elülső 

scalaban az os ethmoidale, ill az os frontale sérülhet. CT-vel direkte a liquorcsorgás ugyan 

nem kimutatható, azonban a melléküregekben (sinus frontalis, cellulae ethmoidales) 

megjelenő hyperdenzebb folyadékgyülem (ugyancsak 40-90 körüli HU érték) vérzésre utal. 

Az intracranialis térben frontalisan (a fej pozícionálásval többnyire a helyét változtató) 

megjelenő levegőgyülem (-800- (-)1000 HU) légtartó paranasalis sinust elérő törés indirekt 

jele. Itt tévesztést eredményezhet a dura, ill falx cerebri közelében elhelyezkedő kisebb 

lipoma, mely a pusztán agyi ablakbeállítással felületesen szemlélve szabad levegőt utánozhat. 

Denzitásméréssel, ill. az ablakszélesség változtatásával azonban jól elkülöníthető (denzitása -

100 HU körüli versus a levegő sokkal alacsonyabb értékével). A középső scalaban az os 

sphenoidale, ill. az os temporale törése fordulhat elő. Az ékcsont törése a sinus cavernosust 

érintheti, az iköbölben bevérzés jelentkezhet. Külön kiemelendő a koponyabázis törések 

közül a halántékcsont – ezen belül is a pars pyramidalis – fracturája. A csontban 

elhelyezkedő számos, fontos képlet (cochlea, vestibulum, félkörös ívjáratok, a canalis 

facialis, hallócsontok, valamint bulbus venae. jug. interna és az art. carotis interna) sérülhet.  

o A pyramis haránttöréskor a törésvonal lényegében merőleges a pyramis tengelyére. A törés 

többnyire érinti a labyrinthust, vagy a meatus acusticus internust, benne a VII. és VIII. 

agyideggel. A piramistörések 20%-a haránttörés. Az esetek 50%-ában érintett a n. facialis és 

a n. vestibulocochlearis.  

o A pyramis hosszanti törésekor a törésvonal párhuzamos a pyramis tengelyével. A 

piramistörések 80%-a hosszanti törés. A törésvonal általában a középfül struktúráit érinti, 

hallócsontláncolati megszakadással (vezetéses hallásromlás), de rendszerint a labyrinthust és 

a VIII. agyideget megkíméli. A dobüreget érintő törés bevérzést (haemotympanon) okozhat. 

Amennyiben a dobhártya is sérül a fülből vér, estleg liquorcsorgás is észlelhető.  
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10. kép: Autóbalesetet szenvedett fiatal férfi. 

A pyramison hosszanti irányban áthaladó törésvonal natív CT-vizsgálattal (HRCT) 

kimutathatóan a cavum tympaniban a malleust érinti. A malleus tengelyére döntött, ill. 3D 

volume rendering rekonstrukciók.  

A túlnyomórészt csontos környezet és a korábban már részletezettek miatt mindenképpen a 

CT-vizsgálat választandó. Az apró struktúrák részletes vizsgálata a későbbiekben HRCT-vel 

lehetséges. A hátsó scalaban az os occipitale fracturája jellemző. A tarkón, esetleg a hátsó 

garatfalon haematoma, ill. vérköpés jelentkezhet. Ilyen esetben a koponya CT vizsgálatot a 

C.II. csigolya szintjéig ki kell terjeszteni az esetleges együttjáró gerincsérülés (cranio-

cervicalis átmenet) kizárására. Ilyenkor célszerű lehet e teljes cervicalis szakasz vizsgálata.  

15.2.2.2. Arckoponyatraumák 

Az arckoponyatraumák sürgősségi vonatkozása abban áll, hogy az esetek egy részében az 

állapot ugyan nem közvetlenül életet veszélyeztető, de életminőséget igen. Érzékszerveink 

közül a látás, szaglás, esetleg ízérzés megőrzését valamint az arc, arcmimika intaktságának 

fontosságát és a táplálkozás szükségességét nem kell magyarázni. A csontos környezet, 

továbbá a várható műtéti rekonstrukciók az MDCT-vizsgálat indikációját támasztják alá, ahol 

a vizsgálatot csontos algoritmussal végezzük. A páciens állapotától függően általában 

hanyatfekvő helyzetben. A multidetektorsoros készülékekkel akár submilliméteres, de 

mindenképpen 1-2 mm-es szeletvastagságú rekonstrukciók alkalmazásával tetszőleges síkú – 

általában a klinikusok számára legérthetőbb coronalis – rekonstrukciót is készíthetünk. A 

későbbiekben jelentősége lehet a képi utófeldolgozásnak (postprocessing): például a 3D 

csontos rekonstrukciók készítése műtétek tervezéséhez.  

- Az állkapocs töréseinél az okklúziós eltérések, esetleg a kóros mozgathatóság már felhívja a 

figyelmet a törésre. Megkülönböztetendők a symphysistájék, az állkapocstest, az 

állkapocsszöglet, a felhágóág és az izomnyúlvány törései. Az izületi nyúlvány és 

fejecstörések részletesebb felosztása ismeretes tekintettel a tempormandibularis izület 

bonyolultabb felépítésére. A test törését gyakran ellenoldali izületinyúlvány-törés kíséri. 

Előfordulhat darabos állkapocstörés is. Korábban izolált esetben panoráma felvétel, illetve 

PA koponyafelvétel már feltárhatta, ma azonban a műtéti rekonstrukció tervéhez, ill. egyéb 

társuló törés kimutatásához CT-vizsgálatot végzünk.  
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- Az arcközéptörések csoportosíthatók okklúziót befolyásoló vagy nem befolyásoló hatásuk 

szerint.  

Az okklúziót nem befolyásoló törések:  

o Izolált orrcsonttörés (az összes arcközéptörés kb fele). Rendszerint csak alsó harmada törik. 

Rutindiagnosztikájában csak oldalirányú orrcsont röntgen-felvételt készítünk, posteroanterior 

sugárirányú felvételnek a koponya csontjainak összevetülése miatt ugyanis nincs értelme. 

Törés esetén nyilatkozni kell az esetleges diszlokáció tényéről is. (15. kép)  

 
11. kép: Fiatal nőt bántalmaztak. Orra vérzett, orrgyökön sebzés.  

   

Oldalirányú orrcsont röntgen-felvételen az orrcsont alsó harmadán áthaladó, diszlokációval 

nem járó izolált törés.  

o Izolált orbitatörés: Az orbita (bulbus) tompa ütődése során a vékony, csontos orbitaalap a 

sinus maxillaris felé roppan, mely az ún. blow-out törés. Ennek során az orbitatartalom egy 

része a sinusba nyomul, melynek veszélye a tört csontlemezek közé történő beékelődés lehet, 

mely többek között látászavart okozhat. A csonttörés és az kismértékű diszlokáció kimutatása 

miatt CT a választandó modalitás.  
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12. kép: Fiatal férfi arcközéptörése. 

Natív CT coronalis rekonstrukció + 3D volume rendering (Le Fort II variációs törés)  

(Trauma esetén abban sem lehetünk biztosak, hogy nem került-e mágnesezhető fém 

idegentest a szemüregbe, amely MR-vizsgálatnál projektilként viselkedhet.) Kis, gyakran 

diszlokáció nélküli törések lehetősége miatt az orbita röntgen vizsgálata már nem elegendő. 

Megfontolást igényel azonban a beteg életkora, és a szemlencse kiemelt sugárérzékenysége. 

Penetráló bulbus sérülésnél fontos kérdés az egyszeres vagy kettős (áthatoló) perforáció 

ténye. Feltétlenül meg kell győződni az esetleges idegentest jelenlétéről. Ez esetben a fent 

részletezettek szerint sugárfogó, mágnesezhető orbita idegentest elsősorban CT-vizsgálattal, 

más jellegű (pl. fa) idegentest MRI-vel deríthető fel  

 
13. kép: Fiatal férfi otthonában sarokcsiszolóval védőszemüveg nélkül dolgozott.  

   

Natív CT-vizsgáalttal a jobb bulbus medialis részén fém denzitású idegentest látható. Az erős 

fémartefaktum miatt a bulbus hátsó penetrációja nem egyértelmű.  
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o Járomcsonttörés: Mivel a járomcsont az orbita lateralis falát képezi, az orbitatörések közé is 

soroljuk. Az okklúziót nem befolyásoló formáját tripoid-tetrapoid terminológiával illetik. 

/tetrapoid: frontalis, maxillaris, temporalis és sphenoidalis suturák, azaz a tripoid jelző 

valójában nem helytálló/ Vizsgálatára arckoponya CT javasolt a fent részletezett 

algoritmussal, kiértékelési módszertannal. Töréseinek felosztása:  

• Inkomplett (a felfüggesztések izolált törései – nem diszlokálódik)  

• Komplett monofragmentális (tetrapoid törés – a test diszlokálódhat)  

• Multifragmentális (tetrapoid törés és a test is darabosan törik – egyéb arcközéptöréshez 

társul)  

A paranasalis sinusok közül ehhez társultan a sinus maxillaris „betörése” fordul elő. Jellemző 

lelet – amennyiben a páciens az orrfújástól a sérülés után nem tartózkodik – a sokszor 

orbitalisan és periorbitalisan is megjelenő subcutan emphysaema, mely CT-vizsgálattal igen 

jól ábrázolható, bár „sercegő” hangja alapján fizikális vizsgálat is valószínűsíti.  

 

 

 

14. kép: Fiatal férfi mulatóhelyen verekedésbe keveredett, bal arcán ütés érte, szeme alatt 

„sercegés” jelentkezett. Felső képen natív CT-vizsgálattal bal oldalon zygomatico-maxillaris 

tetrapoid törés látható (arcus zygoamticus töréssel). A bal sinus maxillarisban folyadék 

(vérzés), a felületes lágyrészben subcutan emphysaema. 

Alsó képen a törés 3D volume rendered rekonstrukciója.  

o Naso-orbito-ethmoidalis törések (NOE): A terület keresztút az orr-, a szemüreg és a 

koponyaüreg között. Az arcközép interorbitalis részét jelentő csontok vesznek részt az ilyen 

típusú törésekben. Az orrcsontok mögött, az orbiták medialis fala között és az elülső scala 

alatt: ide tartozik a rostacsont, az orrüreg felső része, az orrsövény, a felső és középső 

orrkagyló. Teteje középen a lamina cribrosa, oldalt az ethmoid tető. Igen sérülékeny terület, 

szinte mindig darabosan törik. Egyértelműen CT vizsgálati indikáció. A törések osztályozása 

(V: típus):  

• I. típus: izolált NOE-törés  

• II. típus: NOE-terüelt és a maxilla centralis részének törése  

• III. típus: kiterjedt NOE-törés craniofacialis sérüléssel (frontobasalis törés) Le Fort II. és III. 

szintű arcközéptöréssel  

• IV. típus: NOE-törés orbitalis dislokációval  

• V. típus: NOE-törés csontvesztéssel  

- Az arcközéptörések okklúziót befolyásoló törései, melyek ugyancsak arckoponya CT-vel 

vizsgálandók:  
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o Dentoalveolaris törés: a maxilla processus alveolarisának törését jelenti (Le Fort I, típusú 

töréshez társul)  

o A tuber maxillae törése: legtöbbször fogeltávolításkor következik be, nem 

politraumatizáltak típusos törése, csupán a teljesség kedvéért említjük.  

o A maxilla sagittalis törése: mindig valamelyik Le Fort szintű töréshez társul  

o A maxilla és az arcközép töréseit Le Fort 3 csoportba sorolta (1901), azonban manapság 

politraumás (nagyenergiájú traumát szenvedett) sérülteken ilyen típusos törések nem jönnek 

létre, mivel Le Fort a típusos töréseket kis energiájú traumával váltotta ki, melyek az 

arckoponya leggyengébb pontjain jelentkeztek.  

• a Le Fort I. típusú törés az, amikor a felső állcsont az orrüreg alapjának szintjében elválik az 

arckoponyától.  

• A Le Fort II. típusú törés esetében a felső állcsont az orrcsonttal együtt (néha az orrcsont 

nélkül) letörik.  

• A Le Fort III. típusú törésnél az arckoponya és az agykoponya teljes mértékben elválik 

egymástól.  

Képalkotó eljárások választhatóságának iránymutató táblázata - koponyatraumák  

RTG  UH  CT  MRI  

Csontok – törések, Kóros 

lágyrész, Levegőárnyék, 

KÉT IRÁNY!  

Nincs 

indikáció  

Natívan intracranialis vérzés kizárásához 

+ Kontrasztanyag (angio), Csontos 

struktúrák, törések pontos ábrázolása  

Nincs 

indikáció  

   

15.2.2.3. Mellkasi traumáknál a következő állapotok felismerése a legfontosabb: 

- Pneumothorax, illetve mediastinalis szabad levegő esetén levegő kerül, előbbi esetben a 

pleuralemezek közé, utóbbi esetben a mediastinumba. Az állapot pneumothorax esetén már 

UH-gal, egyébként és a mediastinum esetén hagyományos röntgenfelvétellel kiderül.  

PTX-et ultrahanggal a jellegzetes pleuramozgás és a pleuralis vonalra merőlegesen megjelenő 

csíkszerű artefaktumok hiánya jelezhet. Röntgenfelvételen a fali és a visceralis pleuralemez 

elválik egymástól, a visceralis pleuralemez éles, „tus”-szerű vonalként jelenik meg, melytől 

perifériásan tüdőrajzolatot sem látunk. Az ún. bőrredő megjelenése néha nagyon zavarba ejtő 

és félrevezető lehet; utóbbinál azonban nem látható az éles, „tus”-szerű vonal, illetve mivel a 

bőrredőben kevés levegő is megszorul, halvány transzparensebb sáv is megfigyelhető.  
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15. kép: Röntgen felvétel ptx-ről, ill bőrredőről. 

   

Mediastinalis szabad levegőre a mediastinalis képletek körül megjelenő transzparensebb 

sávok hívhatják fel a figyelmet.  

 

 

 
 

16. kép: Középkorú férfi gödörbe esett. 

   

Natív mellkas CT-vizsgálattal lágyrész-, tüdő és csontablakos értékelés alapján súlyos 

sorozatbordatörés, ptx, tüdőcontusio, pneumomediastinum és kiterjedt szövetközti 

emphysaema látható.  

- Hematothorax a modalitásoknál említett UH-gal már felfedezhető, röntgen felvételen fekvő 

helyzetben homogén fedettséget láthatunk az érintett mellkasfél felett. A fedettség mértéke a 

vér mennyiségétől függ, egy oldalon lévő sok folyadék azonban a középárnyékot is az 

ellenoldal felé tolja.  
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- Pericardiális folyadék megjelenése balesetek esetén szintén vérzésre, fenyegető pericardiális 

tamponád kialakulására utalhat. Minnél több a vér a pericardiális térben, annál rosszabb a 

szív funkciója. A FAST UH-vizsgálatnak ezért része, hogy az epigastrium felől vizsgáljuk 

meg a szívtájékot is.  

- Tüdőcontusio esetén a mellkas röntgen-felvételen a területnek megfelelően fedettséget, 

transparentia-csökkenést láthatunk. A contusios terület – tekintettel a sérülés jellegére; 

általában a bordakosár nyomásának következtében alakul ki – általában széles alappal 

összefügg a pleurával, így UH-gal is vizsgálható.  

- Aortaruptura balesetek esetén általában nagy sebességről való hirtelen lefékeződésekor 

alakul ki, az aortaív és az aorta descendens átmenetben szokott bekövetkezni, mert az aortaív 

kevésbé rögzített, mint a leszálló aorta. Angiográfiás vagy CT-angiográfiás vizsgálattal 

diagnosztizálható, de mellkas röntgen felvételen is fel kell tűnjön, hogy az aortagomb alatt a 

középárnyék kontúrja elmosódottá válik.  

- Nyelőcsőruptura nagyon súlyos baleseteknél, szúrt sérüléseknél, vagy idegentestek 

nyelésekor jöhet létre. A sérüléskor levegő és nyelőcsőtartalom jut a mediastinumba. 

Amennyiben a beteg állapota megengedi, felszívódó kontrasztanyaggal történő nyelés 

vizsgálattal megkísérelhető a perforáció helyének kimutatása. Nem felszívódó, bárium 

tartalmú kontrasztanyag adása tilos, mert mediastinitist okoz, mely hamar életveszélyes 

állapothoz vezet. További nehézség, ha a beteg aspirál; a vizsgálatot ebben az esetben nem 

szabad folytatni, a nyelőcsövet endoszkóppal lehet tovább vizsgálni.  

Képalkotó eljárások választhatóságának iránymutató táblázata – mellkasi szervek sérülései  

RTG  UH  CT  MRI  

Cardiopulmonalis tájékozódó 

diagnózis, PTX, Pleuralis folyadék, 

Mediastinum állapota, 

Rekeszruptura, Contusio, 

Sugárfogó idegentestek, Csontos 

struktúrák  

Pleuralis 

folyadék, 

Pericardialis 

folyadék  

Natívan: pleuralis, 

pericardialis folyadék, 

contusio, törések, sugárfogó 

idegentestek, és ezek pontos 

helye + Kontrasztanyag 

(angio)  

Nincs 

indikáció  

15.2.2.4. Hasi és kismedencei traumáknál kialakuló leggyakoribb állapotok: 

- Parenchymás szervek contusioja, rupturája. Helyszíni UH-gal már felfedezhetők, de nagyon 

friss léziók, vagy kisebb léziók kimutatása kétséges. Amennyiben izoláltan például lépruptura 

kizárása a kérdés, és amennyiben lehetőség van rá, kontrasztanyagos UH-vizsgálattal ez 

tökéletesen megválaszolható; iv. kontrasztdúsított CT-vizsgálathoz hasonló megjelenést 

fogunk látni. További problémát jelent a pancreas vizsgálata – meteorismus esetén bélgázok 

takarhatják. Ilyenkor az előbb említett iv. kontrasztdúsított CT-vizsgálat a választandó 

eljárás, natív, artériás és parenchymás fázisokban.  

- Üreges szervek perforációjának jele szabad levegő megjelenése a hasban. Hagyományos 

röntgen felvétellel viszonylag nagyobb mennyiségben kell jelen lennie ahhoz, hogy 

megláthassuk; ugyanakkor a politraumatizált beteg általában nem tud állva maradni, vagy 

éppen oldalra sem fordítható. UH-gal is észrevehető a szabad levegő, de csak bizonyos 

esetekben és gyakorlott vizsgáló által. Fekvő helyzetű betegnél a hasfal alatt, kevés szabad 
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levegő pedig először általában a ligamentum falciforme alatt látható. Ha a beteg oldalra 

fordítható, akkor érdemes a bal oldalára fordítani, mert ilyenkor a szabad levegő a máj és a 

hasfal között jelenik meg, a belektől viszonylag elkülönülten. Legbiztosabb diagnózis CT-vel 

adható, ahol – amennyiben a perforációs nyílás helye nem látható pontosan, a 

levegőbuborékok elhelyezkedéséből is lehet erre következtetni. Speciális üreges szerv ilyen 

szempontból a húgyelvezető rendszer, melynek rupturája iv. kontrasztanyag adása után 

kontrasztanyag kilépéssel diagnosztizálható.  

  
 

17. kép: Fiatal nő görcsös, bal lágyékba sugárzó fájdalma, mely hirtelen fokozódott. 

Hasi UH-vizsgálaton (jobb oldali kép) a jobb vese körül perirenalisan folyadék látható.  

A bal képen iv. posztkontrasztos CT-kép látható, mely az urográfiás fázisban az 

extraluminalis kontrasztanyag kilépést ábrázolja.  

- Érsérülések durva erőbehatásra ugyanúgy, mint végtagokon, a nyakon vagy a mellkasban, a 

hasban is előfordulhatnak. UH-gal is felfedezhető, azonban CT-vel (illetve célzott esetben 

CT-angiográfiával) biztosabb és pontosabb képet kaphatunk.  

   

 

 

 
 

18. kép: 18 éves fiatalember: a konyhaasztalról leeső konyhakés a jobb combjába fúródott. 

Femoralis körfogat-növekedés, pulzáló terime.  
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Felső kép: femoralis duplex UH-vizsgálattal az arteria femoralisszal kapcsolatot mutató, 

izmok közötti álaneurysma.  

Középső kép: CT-angiográfia a jobb femurról: az álaneurysma üregében a kontrasztanyag 

megjelenik.  

Alsó kép: a CTA 3D rekonstrukciója.  

15.2.2.5. Idegentestek 

Változatos, minden elképzelhető és „elképzelhetetlen” formában kerülhet idegentest az 

emberi testbe. Kimutatni úgy lehet őket, ha az egyes modalitások képességeit ismerjük.  

Hagyományos röntgen vizsgálattal a sugárfogó idegentesteket láthatjuk meg. Ne feledjük 

azonban, hogy egy irány nem irány! A hagyományos felvételek ún. vetületi, szummációs 

képek, ahhoz, hogy biztosak lehessünk egy idegentest lokalizációjában, legalább két irányból 

kell felvételt készítenünk, de bizonyos esetekben még a két irány is félrevezető lehet. 

Kérdéses esetben átvilágítással, vagy CT-vizsgálattal juthatunk előbbre.  

 

 
 

19. kép: Fiatal bártáncos öltözőjében barátaival szórakozott. Közben idegentestet nyelt, mely 

a kétirányú natív röntgen felvételen fémintenzitású szekrénykulcsnak bizonyult. 

 

 
20. kép: Ügyeletben rabot hoztak be, aki evőeszközt nyelt le. A röntgen felvételen azonban 

egy második, valószínűleg evőeszköz is látható, melynek szárát a gyomorsav elkezdte oldani.  
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21. kép: Repülőtéren őrizetbe vett fiatalember. 

A natív CT-vizsgálattal kiderült hogy drogot akart az országba csempészni. A rectumban 

számos, kb 3 cm-es hypodenz idegentest látható.  

 

A nem sugárfogó idegentestek felismerése már nehezebb: felszínes idegentestek (pl. 

visszamaradt varrat) UH-gal kereshetők meg, mélyebben lévők MRI-vel kutathatók.  

Képalkotó eljárások választhatóságának iránymutató táblázata – hasi-kismedencei szervek 

sérülései  

RTG  UH  CT  MRI  

Szabad levegő, Kóros 

lágyrészárnyék, 

Sugárfogó idegentest, 

Csontok, 

Kontrasztanyagos 

vizsgálatok  

Szabad folyadék, 

Parenchymás 

szervek rupturája, 

Erek sérülései, 

Esetleg szabad 

levegő  

Natívan: szabad levegő, folyadék, 

rupturák(?), csontok, sugárfogó 

idegentestek, és ezek pontos helye, 

+Kontrasztanyag: angio, rupturák 

pontosan, húgyelvezető rendszer 

sérülései, Csontos struktúrák, 

törések pontos ábrázolása  

Nincs 

indikáció  

15.3. Nem traumatológiai sürgősségi állapotok 

E bekezdésben kifejezetten a tünettani megközelítésre helyezzük a hangsúlyt, hiszen mint a 

sürgősségi állapotok túlnyomó többségénél az idő szűke szorítja a radiológust. Az 

eszméleténél lévő, esetleg kooperáló beteg legtöbbször fájdalomra panaszkodik, így a 

régiókon belül jelentkező fájdalom jellege, az anamnézis és a fizikális vizsgálatok alapján 

kell a számbavehető diagnózisokat végiggondolnunk.  

Külön kiemelendő az egyes szubspecialitások közötti kommunikáció fontossága! Akut hasi 

kórképek esetén például olyan, hogy „kérek egy has-kismedence CT-t” nem létezik. Másként 

kell megtervezni és kivitelezni ugyanis a vizsgálatot pyelon ruptura gyanújában, mint akut 

pancreatitisben. Ezért elengedhetetlen, hogy alapos betegvizsgálatot követően a kezelőorvos 

iránydiagnózis(okkal) segítse a radiológust.  

15.3.1. Fejfájás 

- A fejfájás a lehető legkomplexebb, legvariábilisabb tünet, mely banális, de igen súlyos 

kórfolyamatokat is jelezhet, ezért differenciálása kiemelt fontosságú. Tekintettel a 
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nagyszámú, sokrétű potenciális kórfolyamatra a vizsgálómodalitások korrekt, adekvát 

megválasztásánál előfeltétel az alapos fizikális vizsgálat, anamnézisfelvétel, amennyiben a 

páciens tudatánál van és kooperatív. A számbavehető diagnózisokat le kell szűkítenünk 

intracranialis vagy extracranialis manifesztációra. Ha definitív diagnózist vizsgálatunkkal 

nem tudunk adni, már az is nagy segítségnek számít, ha a kórfolyamatok nagy részét ki 

tudjuk zárni, így szűkítve a lehetséges diagnózisokat. Intracranialis vonatkozásban 

természetesen elsősorban a neurológiai fejezetre utalunk. Itt csupán néhány kórállapot 

kiemelése történik. Ennek megfelelően aztán a sürgősségi vonatkozásban szélesebb körben 

alkalmazott natív, ill. iv. kontrasztdúsított CT-vizsgálat, valamint neurológiai vonatkozásban 

az MR-vizsgálat mérlegelése történik.  

- Stroke tünettanában természetesen nem a fájdalom dominál, ill. számos egyéb neurológiai 

tünet is segíthet a diagnózisban. Az ischaemias stroke-ok kivizsgálási algoritmusáról 

bővebben a neurológiai fejezet szól. Fejfájás hirtelen, ütésszerű jelentkezése, majd nem 

múlása mellett a vérzéses stroke (pl subarachnoidalis vérzés (SAV), intracerebralis vérzés) 

valószínűsége nagyobb. Vizsgálatára a traumás fejezetrészben már tárgyaltakhoz hasonlóan: 

agyi algoritmussal végzett natív CT kimutatja, melynek gyorsasága (ma persze már 

elérhetőek igen gyors MRI-szekvenciák is), és szélesebb körű elérhetősége emelendő ki. A 

friss extraluminalis vérzés jellemző denzitásértéke a 40-90 HU tartományban mozog, mely a 

szürkeállomány átlagos 32-34 HU, a fehérállomány átlagos 24-26 HU denzitásától speciális 

agyi ablakbeállítással (40 HU ablakközép, 80 HU ablakszélesség) jól elkülöníthető hyperdenz 

megjelenést ad.  

o A nem traumás SAV ténye mellett az ellátástervezéshez szükség van a vérzésforrás 

lokalizálására is, melyet több centrumban már „együlésben”, protokollszerűen végeznek: 

MR-angiográfia, hiányában CT-angiográfia (CTA) végezhető, mely jódos, nem-ionos iv 

kontrasztanyag beadása mellett a legnagyobb valószínűséggel a vérzést eredményező egyik 

agyalapi artérián kialakult aneurysmát igazolhat. A Willis-körön aneursyma szinte minden 

szakaszon, így a communicansokon, art. cerebri median, ill az arteria basilarisból oszló 

arteria cerebri posteriorok gyökében is elhelyezkedhet. Az iv. kontrasztanyag beadásának és a 

mérés indításának három módja használatos: a rögzített késleltetésű mérés (fixed scan delay), 

a teszt bólus technika (test bolus injection) vagy az autómatizált bólus követéses technika 

(automated bolus-tracking). A legkevesebb kontrasztanyag beadása melletti optimális 

időzítést és koncentrációt a bolus-tracking technika eredményezi. Ezesetben a kb 2-4 ml/sec 

sebességel kar vénában beadott kb 100-150 ml (kb 300 mgI/ ml koncentrációjú) 

kontrasztanyag optimális vizsgálati helyre – jelen esetben a circulus Willisi-hez – érkezését 

és a vizsgálat indítását az arteria carotis interna agyalapi extracranialis szakaszába helyezett 

mintavételi pont (ROI – regino of interest) mérései segítik. Amennyiben a vizsgált erekben 

mérhető kontrasztanyag-denzitás a 300 HU-t eléri, úgy megfelelő képi rekonstrukciók 

készíthetők.  

o Agyállományi vérzés nem traumás jelleggel leggyakrabban nem karbantartott hypertensio 

talaján alakulhat ki. A spontán intracerebralis vérzések a kiindulási hely szerint 

csoportosíthatók, vizsgálatuk a fentiek szerint natív CT-vel történik: törzsdúci, thalamus, 

lebenyi, kisagyi, agytörzsi (mesencephalon, pons, nyúltvelő) lokalizációjú. Előfordulási 

gyakoriságuk alapján: putamen, hemispherialis fehérállományi, thalamus, kisagy a kiindulási 

hely. A törzsdúci és thalamus vérzések együtt több, mint felét teszik ki a spontán 

állományvérzéseknek. Legtöbbjüknél kiváltó ok a kezeletlen hypertonia,  
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22. kép: Idősebb hypertoniás nő hirtelen fejfájása, majd tudatvesztése.  

Natív CT-vizsgálattal a bal putamenből kiinduló, masszív, kamrába törő hyperdenz vérzés 

látható.  

azonban a lebenyvérzés hátterében amyloid lerakódás állhat (amyloid microangiopathia). A 

nem típusos lokalizációban jelentkező vérzések oka CT-vel gyakran nem tisztázható. Kóroki 

szerepe lehet az AV malformációknak,  

     
 

23. kép: Fiatal nő hirtelen kezdődő fejfájása zavartsággal, enyhe bal hemitünetekkel. 

A natív, majd iv. kontrasztdúsított CT-vizsgálattal atípusos lokalizációjú állományvérzés 

ábrázolódik, melynek forrása feltehetőleg egy a jobb centrum semiovaléban elhelyezkedő 

arterio-venosus malformatio lehet. sagittalis/ coronalis síkú MIP és 3D volume rendering 

rekonstrukciók.  

kavernózus haemangiomának, ill bevérezhetnek tumorok is. Itt a különböző MRI szekvenciák 

jelenthetnek segítséget (alapszekvenciák mellett pl T2*, ill.DWI).  

- Sinus thrombosis bármely intracranialis sinusban kialakulhat. Etiológiailag lehet 

gyulladásos-septicus és nem gyulladásos eredetű, az utóbbi a gyakoribb előfordulású. A 

thrombosis okozta pangás ischaemias károsodást, állományvérzést (haemorrhagiás infractust) 

eredményezhet, melyek az adott sinus elvezetési területén jelentkezhetnek (pl a sinus sagittal 

superior esetében mindkét féltekében). Központi elhelyezkedésénél fogva a sinus sagittalis 

superior mellett kiemelendő még a sinus cavernosus thrombosisa. Arctáji-, orbita-, de 

intracranialis fertőzések esetén is gondolni kell rá. Egyéb sinus vonatkozásában otogén 
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folyamatok (pl mastoiditis) gyakran társulnak a sinus sigmoideus thrombosisával. 

Sinusthrombosis gyanúja esetén elsősorban MR-vizsgálat végzendő, amennyiben ez nem 

elérhető, úgy – mint a többi vascularis jellegű kórképben is – a natív CT-vizsgálatot iv. 

kontrasztanyag beadásával együtt kell végezni (MR-, vagy CT-venographia).  

Natív CT-vel kimutatható indirekt jelek (ráutaló, de nem bizonyító erejűek):  

o diffúz vagy fokális agyödéma;  

o pangásfüggő, subcorticalis, artériás ellátási területhez nem rendelhető ischaemia;  

o hyperdens sinus (ritkán hyperdenz corticalis vénák);  

o haemorrhagiás infarctus;  

o lokális hyperaemia.  

Kontrasztanyag iv. beadását követően vénás fázisban (kb 90 sec késleltetés) készült 

szeleteken a confluens sinuumnál felismerhető az ún. empty-delta-sign: azaz a 

kontrasztanyagot nem halmozó thrombus, és a körülötti kontraszthalmozást mutató, 

háromszög alakú dura. Intenzív kontraszthalmozást mutathatnak a sinus sagittalis superior 

melleti parasagittalis vénák, sinuslacunák, és a tentoriumon futó kollaterális vénák.  

A biztosabb diagnózishoz MRI végzendő, melyhez a következő szekvenciák szükségesek: axi 

T2, natív és iv. kontrasztdúsított cor T1, cor T2*, 3D-fáziskontraszt-angiográfia, sagittalis 

FLAIR. Fontos elkülöníteni a sinusthrombosist a lassult, esetleg gracialis sinusáramlástól, 

mely rekanalizációra is utalhat.  

     
 

24. kép: Idős nő tompa fejfájás, progrediáló tudatzavarral. 

Natív, majd iv. poszkontrasztos CT-vizsgálattal artériás territoriumnak nem megfelelő 

hypodenzitás látható gyralis corticalis hyperdenzitással, mely MR-vizsgálattal corticalis 

bevérzésnek bizonyult. A jobb sinus transversus telődéskiesése thrombosist bizonyít.  

- Infekciók közül intracranialis lokalizációban a meningitis, encephalitis emelendő ki, 

továbbá az agytályog. E kórképek gyanúja esetén az MR-vizsgálat indikációja messze 

felülmúlja a CT-jét. Alapos klinikai gyanú esetén nem vállalható kompromisszum, hogy 

csupán azért történjen CT-vizsgálat, hogy legalább a friss vérzés tényét kizárjuk, ugyanis 

gyakran kaphatunk negatív eredményt. Meningitisben T2, protondenzitású (PD) és 

kontrasztos T1 súlyozott MRI szekvenciával a meningealis megvastagodás ábrázolódik, mely 

virális formában ritkább. A határos agyállomány ödémája (magas jeladás T2, PD, FLAIR 

szekvenciával) encephalitist jelez. Basalis vasculitises érelzáródások MRA-val mutathatók ki. 

Meningits-vasulitis-függő következményes infarctusok – még kis kiterjedésükben is – jól 

megmutatkoznak DWI szekvenciával (DWI hyper-, ADC map-en hypointezív jelek) 

Abscessus és empyema elkülönítésében fontos szerepe van a FLAIR, T2 és DWI 

szekvenciáknak.  

- Hydrocephalus esetén a lokalizációnak, az obstrukció tényének, illetve a tágulat feszülő, 

progresszív jellegének véleményezése a radiológus feladata. Ez legtöbbször natív CT-
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vizsgálattal megállapítható, azonban mint más neurológiai vonatkozásban, úgy itt is az MRI 

választására kell törekedni.  

- Sinusitis minden paranasalis sinusban kialakulhat. Diagnosztikájában elsősorban a fej-nyak 

radiológiai fejezetre utalunk. A képalkotó vizsgálat indikációja egyáltalán kérdéses, hiszen a 

heveny sinusitis klinikai diagnózis, felállításának a radiológiai vizsgálat végzése nem 

előfeltétele, pláne nem sürgősségi vonatkozásban. (Kockázati szempontból meglehetősen 

hátra sorolható.) Bármilyen vizsgálatra differenciáldiagnosztikai céllal kerülhet sor. A rutin 

szakrendelői gyakorlatban az orrmelléküreg röntgen-felvétel (OMÜ) a mai napig elterjedt.  

  
 

25. kép: Fiatal nő tompa, kétoldali arcfájdalom, fejfájás. A felső képen PA orrmelléküreg 

röntgen-felvételen a jobb sinus maxillarisban folyadéknívó, a bal sinus maxillarisban 

körkörös mucosa-megvastagodás látható. Az alsó képen natív orrmelléküreg CT-vizsgálat, 

melyen a sinus maxillarisokban fali körkörös mucosa-megvastagodás és jobb oldalon 

folyadéknívó látható. Heveny sinusitis. 

   

Főként a sinus maxillarisok és a sinus frontalis légtartósága/ fedettsége véleményezhető, az 

ostiomeatalis komplex (OMC), és zömmel a rostasejtek, iköböl értékelésére azonban 

alkalmatlan. Ez esetben natív CT esetleg CBCT-vizsgálat mérlegelendő, melyek coronalis 

síkú rekonstrukciója segíti leginkább az OMC értékelését. Megjegyezzük továbbá, hogy 

egyébként bármilyen kóros lágyrészfolyamatra derül fény a natív CT-vizsgálatok során, 

további lépésként natív és kontrasztdúsított MRI-t kell végezni, ahol axi és coronalis T2, T1 

és kontrasztdúsított T1 szekvencia tervezendő zsírelnyomással.  

- Fülészeti kórfolyamatok is vezethetnek fejfájáshoz. Az otitis media, esetleg mastoiditis és 

ezeknek akut vagy krónikus formája különítendő el. Képalkotó vizsgálatra jelenleg is vagy 

visszatérő panaszok esetén, vagy hirtelen kezdet és fulmináns lefolyás esetén kell sort 

keríteni. A hagyományos fülészeti röntgen-felvételek (Schüller, Stenvers, Mayer) ilyen 

esetekben már elavultak. A csontos struktúrák és légtartóság véleményezésére CT (nagy 

felbontású HRCT) választandó, azonban intracranialis propagáció, szövődmények gyanúja 

esetén mindenképpen MR-vizsgálat szükséges.  

- Heveny nyaki fájdalom, szájnyitási, légzési nehezítettség esetén szövődményes fogászati 

vagy fül-orr-gégészeti kórfolyamatra kell gondolnunk. Ez esetben sürgősségi jelentősége a 

potenciális fulladást okozó, vagy mediastinalis esetleg spinalis terjedésű gyulladásos 

folyamatoknak lehet. A nyaki ultrahang-vizsgálat (lineáris, 7-13 MHz frekvenciatartományú 

transzducerrel) a leggyorsabban elérhető, flexibilis, de penetrációjának korlátai miatt 

ritkábban, vagy más módszer kiegészítésével használatos eljárás. Beolvadó folyamatok, 
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folyadékgyülemek, solid körülírt képletek vizsgálatában, esetleges gyors képvezérelt 

intervenciók (aspiráció, drenázs) végzésében ideális, legtöbbször azonban MRI-vel vagy CT-

vel kell kiegészíteni. Az infrahyoidalis régióban a CT és MR-vizsgálat választhatósága közel 

egyenlő. Mindkettőnek vannak előnyei, de hátrányai is. Leginkább a nyelési-mozgási és 

fémes műtermékek jelentenek értékelési korlátot. Várható mozgási műtermékek 

kiküszöbölésében a gyorsabb CT alkalmasabb.. (A suprahyoidalis régióban lehetőleg 

elsődlegesen MRI-t válasszunk a jobb lágyrész-kontrasztfelbontás miatt.)  

  
 

26. kép: Középkorú férfi erős jobb nyaki fájdalommal, kifejezett duzzanattal, bőrpírral, 

magas lázzal. Iv. kontrasztdúsított CT-vizsgálattal a jobb m. sternocleidomastoideust érintő, a 

jobb retromandibularis régiót, a jobb anterior és posterior cervicalis térséget elfoglaló, 

rekeszelt, széli és septalis kontraszthalmozást mutató tályogrendszer ábrázolódik. 

Képalkotó eljárások választhatóságának iránymutató táblázata – fejfájás  

RTG  UH  CT  MRI  

Csontok, Kóros lágyrész, 

Levegőárnyék, 

Nívóárnyékok, KÉT 

IRÁNY!  

Nincs 

indikáció  

Natívan intracranialis vérzés kizárása, 

agyi herniációk +Kontrasztanyag: 

angio Csontos struktúrák, törések 

pontos ábrázolása  

Stroke, 

Fertőzések, 

Tumorok  

15.3.2. Mellkasi fájdalom 

   

A mellkasi, nem traumatológiai sürgősségi állapotoknak általában közös jellemzője a 

mellkasi fájdalom. A fájdalom megjelenése, jellege alapján, vagyis az előzetes klinikai 

vizsgálat, az anamnézis adhat támpontot iránydiagnózisok felállításában.  

- Pneumothorax kialakulhat nemcsak trauma hatására, hanem spontán is (ugyanez vonatkozik 

szabad levegő jelenlétére a mediastinumban). Leggyakrabban emphysaemas tüdőben, 

nagyobb bullák rupturájával alakulhat ki. Legsúlyosabb formája a ventil-pneumothorax, 

amikor minden egyes levegővétellel több levegő jut be a pleuraűrbe, de kijutni nem tud 

onnan a szelep-mechanizmus miatt. Az egyre növekvő mellűri nyomás gyorsan életveszélyes 

állapothoz vezet, a mediastinalis képletek kompressziójával. Hagyományos röntgen felvétel 

elegendő.  
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- Hydrothorax nagyon sokféle kórkép talaján kialakuló állapot; folyadék jelenik meg a 

pleuraűrben, mely kompressziós hatása miatt rontja a légzést, a szomszédos tüdőterületek 

részleges (dystelectasia), vagy teljes (atelectasia) légtelenségét okozhatja. Gondolni kell arra 

is, hogy szisztémás betegségek, vagy akár hasi kórképek is okozhatják. Mellkasröntgennel, 

vagy UH-gal diagnosztizálható. Az UH-vizsgálat ugyanakkor további információkat adhat a 

folyadék jellegéről, valamint arról, hogy rekeszelt-e. Ez utóbbi információ hasznos segítség a 

klinikusnak pungálás előtt  

- ARDS: Súlyos állapotú (általában intenzív osztályon kezelt) beteg mellkasi 

szövődményeként alakulhat ki a tüdők légtartalmának diffúz csökkenését eredményező 

kórállapot, az ún. felnőttkori respiratoricus distress szindróma. Az alveolusok diffúz, 

progrediáló kitöltöttsége a mellkas röntgen felvételen kezdetben különálló, majd később 

konfluáló jellegű, foltos-gócos (hóförgetegszerű) transzparenciacsökkenés ábrázolódik.  

 
27. kép: ARDS típusos röntgenképe masszív kétoldali inhomogén fedettséggel, 

aerobronchogramokkal.  

   

- Pneumonia már mellkasröntgennel kimutatható, azonban figyelembe kell venni, hogy az 

egyirányú mellkas röntgen felvételen a szív és a rekesz mögötti tüdőterület a summatio miatt 

elfedődhet, és itt is „megbújhat” infiltrátum. Ilyenkor oldalirányú felvétel készítése az első 

lépés, de fontos információ a radiológusnak, hogy melyik oldali infiltrátumra gyanakszik a 

klinikus (hallgatózási, kopogtatási lelet), mert annak az oldalnak kell 

filmközelbe/detektorközelbe kerülni.  
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28. kép: A kétirányú mellkas röntgen felvételen a jobb 2. szegmentumban halvány infiltrátum 

pneumoniát jelez. 

Bizonyos betegpopulációban azonban pneumonia kimutatásához nem elegendő a mellkas 

röntgen. Az atípusos pneumoniák változatos formában jelenhetnek meg, immunszupprimált 

betegeknél akár pár óra alatt is. Ebben az esetben natív CT-, vagy HRCT-vizsgálat segítheti a 

diagnózist, mely természetesen csak a klinikai képpel együtt értelmezhető.  

Itt említjük meg, hogy a pleura gyulladása, a pleuritis szintén heves mellkasi fájdalommal 

járhat. Exsudatív formájában mellkasfali UH-vizsgálattal, illetve mellkas röntgen felvétellel 

pleuralis folyadékot tudunk kimutatni.  

- Pulmonalis embolia kimutatására első vizsgálóeljárásként pulmonalis CT-angiográfiás 

vizsgálat végzendő. A hagyományos mellkasröntgen az akut esetek többségében negatív és 

hosszabb idő után válnak láthatóvá az indirekt jelek, mint mellkasi folyadék, az érintett oldali 

magasabb rekeszállás, atelectasias csíkárnyék vagy infractus pneumonia, továbbá ilyen jel 

lehet az arteria pulmonalisok átmérőjének megnövekedése, a jobb szívfél megnagyobbodása 

is. Ezzel szemben a CTA gyors, pontos diagnózist ad. A vizsgálat iv. kontrasztanyag 

adásával, bolus tracking technikával történik, ahol a kontrasztanyag megjelenését a truncus 

pulmonalisban, vagy a jobb kamrában mérjük.  

 
29. kép: Idős nő fulladással, az EKG-n pulmonális emboliára jellemző eltérésekkel.  
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A bolus-tracking technikával készült CTA-n „lovagló embolus” okoz masszív telődési kiesést 

a pulmonalis főtörzsekben.  

- Aorta aneurysma ruptura - dissectio  

Amennyiben a beteg állapota stabil, azonnal CT-angiográfiás vizsgálat végzendő. A CT-

angiográfiás vizsgálatot ebben az esetben is bolus tracking technikával kivitelezzük, de 

ilyenkor az aorta ascendensben mérjük a kontrasztanyag megjelenését. Amennyiben 

lehetőség van rá – dissectio esetén –, a vizsgálatot érdemes EKG-vezérelten kivitelezni, hogy 

az intima flap okozta mozgási artefaktumokat elkerüljük. Kifejezett intima flap esetén az 

műtermékek akár el is fedhetik a sérülést.  

Dissectio gyanújakor a teljes aorta-szakaszt leképezzük. Igen fontos – a műtét sürgősségének 

felállítása szempontjából – kérdés a dissectio kiterjedése, ennek alapján pedig a besorolása. A 

Stanford klasszifikáció szerint A és B típust különböztetünk meg. A-típusban az aorta 

ascendens, míg a B-típusban a bal artéria subclavia erdésétől distalis aorta-szakasz az érintett. 

További fontos szempontok:  

• a valódi és az állumen felismerése  

- általában az állumenbe lassabban jut vér, ezért kevesebb kontrasztanyag jut be, vagyis 

kevésbé lesz hyperdenz  

• a páros és páratlan oldalágakra ráterjed-e a dissectio  

• a páros és páratlan oldalágak eredése a valódi/állumenhez képest  

• a szervek halmozása (vérellátása, pl. vesék jó időben, szimmetrikusan halmoznak-e)  

Aneurysma esetén fontos a kiterjedése (axialis legnagyobb átmérők, craniocaudalis 

kiterjedés), esetleges thrombusköpeny megléte, a környezethez való viszony, a környező 

erekhez való viszony, illetve van-e aktív extravasatio. A thrombusköpeny megjelenését natív 

sorozaton is meg kell figyelni; inhomogén denzitás emelkedések ugyanis friss bevérzést, 

fenyegető rupturát jelenthetnek.  

- Nyelőcső ruptura/ perforáció  

Nyelőcső perforáció a következő betegségekben jelenhet meg:  

a) Boorhave szindróma esetén kifejezett hányás, esetleg köhögést követően kialakuló 

transmurális perforáció. A nyílás általában a nyelőcső distalis részén, bal oldalon alakul ki.  

A nyelőcső tartalma a perforációs nyíláson át a mediastinumba csorogva gyulladást okoz, ami 

nagyon hamar életveszélyes állapotot eredményez. Indirekt jele a mediastinalis szabad levegő 

és szabad folyadék megjelenése. Nagy mennyiségű levegő már a mellkas röntgen felvételen 

látható. Nyelés röntgen vizsgálattal az esetek egy részében kimutatható a perforációs nyílás is 

(a kontrasztanyag kilép a lumenből). Ilyen esetben a vizsgálatot olyan kontrasztanyaggal 

szabad csak végezni, amely felszívódik a mediastinumból. A nem felszívódó báriumos 

kontrasztanyagok súlyos szövetelhalással járó steril gyulladást okoznak.  

b) A Mallory-Weiss szindróma lényegében ugyanúgy kifejezett hányás miatt alakul ki, de a 

nyelőcső fala nem szakad át teljesen, a mucosa, és a submucosa szakadásáról van szó.  

c) Fali hematoma is kialakulhat a nyelőcsőben, szintén kifejezett hányás, esetleg beavatkozás 

következményeként.  
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Képalkotó eljárások választhatóságának iránymutató táblázata – mellkasi fájdalom  

RTG  UH  CT  MRI  

Cardiopulmonalis állapot, PTX, 

Szabad folyadék, 

Pneumomediastinum, 

Kontrasztanyagos vizsgálatok  

Pleuralis, 

pericardialis 

folyadék  

+iv. kontrasztanyag 

(angio), Csontos 

struktúrák, törések pontos 

ábrázolása  

Nincs 

indikáció  

15.3.3. Hasi és kismedencei fájdalom 

A régió fájdalom-szindrómái a gyakorlatban jellemző módon a négy hasi quadráns, ill. 

diffúzan a teljes hasi, vagy a periumbilicalis területre lokalizálhatók. Eszerint típusos módon 

szervek, valamint szervcsoportok kórfolyamatai kerülnek górcső alá.  

A radiológus számára a megfelelő iránydiagnózis segít az optimális vizsgálóeljárás 

megválasztásban. Tekintettel a régióban elhelyezkedő szervek lágyrész jellegére, csaknem az 

összes képalkotó eljárás szóba kerülhet, azonban a sürgősségi diagnosztikában az MRI-nek 

nincs szerepe. Függően a páciens együttműködési készségétől a natív hasi röntgen felvételtől, 

a per os kontrasztanyagos vizsgálatokon és ultrahang-vizsgálaton keresztül a CT-vizsgálat 

natív, és iv. kontrasztdúsított, esetleg többfázisú (arterographiás, parenchymás és késői 

fázisos) mérései is alkalmazhatók. Néhány általános, majd a hasi quadránsokra célzott, 

részletezett megfontolás olvasható az alábbiakban:  

- A has feszülése, a szabad levegő, ill a szabad hasi folyadék jelenléte esetleg egy korábbi 

probléma generalizálódására utalhat. A natív hasi röntgen-vizsgálat – kooperáló betegnél álló, 

fekvő páciensnél oldalfekvő, ún. Friemann-Dahl pozícióban – a legalább 2-3 ml-nyi szabad 

levegő jelenlétéről, valamint a béltraktus általános gáztartalmáról, továbbá intra- vagy 

extraluminalis folyadéknívók jelenlétéről adhat felvilágosítást. Emellett a sugárfogó képletek 

(meszesedés, fém és egyéb idegentest) jelenléte is tisztázható. Az oldalfekvő felvétel 

beállítását aszerint tervezzük, hogy a hasban elsősorban a szabad levegő jelenléte-e a kérdés, 

mert ebben az esetben bal oldafekvő pozícióban a hasfal és a máj között megbújó szabad 

levegő transzparens sávja jól kimutatható, vagy a folyadéknívókat szeretnénk értékelni 

például ileus gyanújában, ugyanis ekkor jobb oldalfekvő helyzetet választunk. A máj tömege 

ekkor nem takarja ki a gázos bélkacsokat, így az esetleges folyadéknívó jobban kimutatható. 

Kontrasztanyag per os adása utáni röntgen átvilágítással, későbbiekben röntgen felvételek 

időnkénti elkészítésével (általában 1 óra, 2 óra, 4, 7 stb) a gyomor-bél passage állapotáról 

kapunk képet.  

- Az UH-vizsgálat a szabad vagy letokolt folyadékgyülemekről, kőreflexiókról , a szervek 

általános állapotáról, esetleges gázosság vagy béldistensio meglétéről tájékoztat. Doppler-

vizsgálattal az erezettség állapota, esetleges szűkületek, obstrukciók, thrombosisok, 

embolizációk megléte véleményezhető. Szükség szerint UH-vezérelt punkció, aspiráció, 

drenázs is kivitelezhető.  

- A CT-vizsgálat részletgazdag, szummációmentes, natív és iv. kontrasztanyag beadása után 

még további részletességű képalkotásra képes.  

- Az MR-vizsgálatnak a sürgősségi képalkotásban számottevő szerepe nincs.  
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- A rutin kivizsgálási algoritmust a vezető tünetek alapján felállítható iránydiagnózis adja 

meg, általában azonban első lépésben röntgen-, majd UH-vizsgálat történik, azonban 

kifejezett meteorismus esetén az UH indikációja, hasznossága csökken. Harmadik lépésként 

esetleg gyomor-bél passage vizsgálat, továbbá CT történhet.  

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül úgynevezett hasi quadránsok szerint csoportosítva 

tekintjük át az adott hasi szegmensben leggyakrabban előforduló sürgősségi kórfolyamatokat 

és a kimutatásukhoz megfelelő képalkotó-diagnosztikai módszert.  

 
30. kép: A hasi régiók  

- Jobb felső quadráns fájdalma esetén a máj és epeútrendszer, valamint az epehólyag eltérése 

valószínű. Ide lokalizálható a jobb vese kövessége, üregrendszeri tágassága, parenchymája és 

a retroperitoneális tér perirenális kompartmentjére lokalizálható kórfolyamat, esetleg egy 

felcsapott appendix gyulladása vagy duodenalis ulcus merül fel.  

• A cholecystitis, cholelithiasis gyanúja már natív hasi röntgen-felvétellel megerősíthető 

sugárfogó kő esetén, hiszen a jobb bordaív alatti vetületben ez intenzív, esetenként 

koncentrikus kőárnyékot adva megjelenhet. Első lépésként alkalmazandó vizsgáló eljárás a 

hasi ultrahang, mely mind az epehólyagban, mind az epeútrendszerben elhelyezkedő követ 

képes kimutatni annak fokozott hangreflexiót és rendszerint mögöttes hangárnyékolást okozó 

tulajdonsága miatt. A gyulladás jeleként a fal megvastagodása, rétegzettsége, ödémás jellege 

szintén ábrázolódik, valamint a doppler módszer segítségével a gyulladás okozta 

hypervascularizáció is észlelhető. A vizsgálathoz konvex, 3.5-6 MHz fekvenciájú 

transzducert használunk. Ha az epehólyag vagy felhas gázos, műfogásként – ha sebész nem 

kontraindikálja a folyadékbevitelt – 1-2 pohár víz ivása az antrumba és a duodenum bulbusba 

kerülve segítheti az UH vizsgálhatóságot. Az esetlegesen az epeutakba ékelődő kő okozta 

elzáródás, dilatáció jól látható, testhelyzet-változtatásra pedig a kő mobilitás véleményezhető. 
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CT vizsgálatra csak szövődményes esetben: epehólyag, epeúti fistula, ill. térfoglalás esetében 

kerülhet sor.  

  
 

31. kép: Típusos jobb subcostalis görcsös fájdalom. A felső képen típusos hangárnyékot adó 

epekő UH képe. Az alsó képen szintén UH-vizsgálattal kimutatott cholecystitis az 

epehólyagfal felrétegződésével, fali folyadékgyülemmel, hypervascularizációval. A 

lumenben sűrű sludge és számos apró epekő látható.  

• Nephrolithiasis (ureterolithiasis) bármely oldalon az epekövekhez hasonló fizikai 

tulajdonságai okán hasonló módszerekkel vizsgálható. Röntgenvizsgálatként az ún. vesetáji 

röntgen-felvétel alkalmazható (hanyat fekvő helyzetben). Az ultrahang alkalmazhatóságát a 

belek gázossága korlátozhatja, esetleg csak indirekt jelet, pl. az üregrendszer vagy az ureterek 

egy szakaszának tágulatát láthatjuk. Van, amikor azonban a kő üregrendszeri tágulatot, 

pangást nem okoz. Az „elindult” kövek sokkal gyakrabban kerülik el a radiológus figyelmét, 

ill. nem is ábrázolódnak – különösen a középső ureteralis harmadban. A juxtavesicalis kövek 

jól telt húgyhólyag esetén, annak „hangablakot” eredményező tulajdonsága miatt gyakrabban 

kimutathatók. Kétely esetén e két képalkotó módszer után natív hasi CT-vizsgálat, sőt ún. 

low-dose (alacsonyabb sugárterhelést eredményező) natív CT-vizsgálat végezhető. A CT 

további előnye az objektívebb, gyorsabb, műtermékmentesebb ábrázoláson túl a kiválasztó 

szervrendszeren kívüli képletek (igaz korlátozott) ábrázolása, így több más akut folyamat 

kizárásának opciója. Említést kell tennünk arról, hogy bizonyos kövek nem sugárelnyelőek 

(pl oxalát-kövek), így CT-vel sem biztos a kimutatásuk.  

 
32. kép: Jobb tompa vesetáji fájdalom középkorú nőbetegnél.  

UH vizsgálattal a jobb vese alsó kehelycsoportját elzáró nagyobb, hangárnyékot adó vesekő.  

• Nyombél perforáció, vagy típusos prepyloricus gyomorperforáció szabad hasi levegő 

jelenlétét okozhatja, mely natív hasi (álló helyzetű) PA sugárirányú röntgen-felvételen 
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magasan a rekeszszárak alatt az esetek többségében kimutatható. Ennek típusos formája a 

rekesz alatti, vízszintes sarló alakú fokozott sugáráteresztő sáv.  

 
33. kép: Álló helyzetű nyílirányú röntgen felvételen mindkét rekeszív alatt típusos, sarló 

alakú, bal oldalon nagyobb mennyiségű szabad hasi levegő.  

A per os beadható röntgen kontrasztanyag a perforációs nyíláson keresztül szétcsorogva a 

szabad hasüregben jellemző mintázatot ad. A perforáció alapos klinikai gyanúja mellett 

röntgen felvételen atípusos lokalizációjú gázárnyék jelenléte, ill. szabad levegő hiánya esetén 

ugyancsak CT-vizsgálat végezhető, mely sokkal kisebb mennyiségű és „rejtett” gázgyülemre 

is fényt deríthet. Szabad hasűri gázgyülem gyanúja – nem rutinszerűen ugyan, de – hasi 

ultrahang vizsgálattal is felvethető, mely típusos helyen, például hanyatfekvő helyzetben a 

jobb rekeszszár és a máj között keskeny sávos hyperreflexió formájában jelentkezik. További 

műfogás gázbuborékok kimutatására: pl perihepaticus szabad hasi folyadék jelenléte melletti 

perforáció okozta szabad levegő az ultrahangon testhelyzetváltoztatásra „guruló”, felszálló 

mozgást végezhet.  

- Bal felső quadránsban lépruptura, gyomorfekély, aorta aneurysma, colonperforáció, a bal 

vese kórfolyamata lehetséges.  

• Gyomorperforáció alakulhat ki fekélybetegség talaján, melyek kivizsgálási algoritmusát az 

előző bekezdésben részleteztük.  

• Lépruptura nemcsak trauma következtében, hanem szisztémás, splenomegaliaval járó 

kórképekben is kialakulhat (pl. lymphoma)  

A beteget először általában UH-gal vizsgáljuk, a friss léprupturát azonban sokszor nehéz, 

némely esetben nem is lehet észrevenni. Ezekben az esetekben iv. kontrasztdúsított CT-

vizsgálat, esetleg kontrasztanyagos UH-vizsgálat adhatja meg a definitív diagnózist; a 

rupturalt terület, a hematoma nem fogja halmozni a kontrasztanyagot.  

• Aorta aneurysma ruptura – aorta dissectio  

A hasi aorta aneurysmákra, vagy a dissectiora ugyanaz érvényes, ami a mellkasi részben 

szerepel. Az instabil állapotú beteg azonnal a műtőbe kerül, esetleg helyszíni ultrahang 

vizsgálat végzésére van csak idő. A stabil állapotú betegnél CT-angiográfiás vizsgálat 

végzendő, dissectio esetén azonban az aorta teljes szakasza vizsgálandó lehetőség szerint az 

aortaívből eredő erek egy részével, és az a. iliaca communisokkal együtt.  
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34. kép: Középkorú férfi, hypertoniás. Hirtelen fellépő mellkasi, hasi fájdalommal. 

Az iv. kontrasztdúsított CT-felvételen az egész aortát érintő dissectio látható intima flap-pel. 

Az állumen a kevésbé hyperdenz megjelenésű lumenrészlet. Az alsó képen az arteria 

mesenterica superior eredésébe az intima flap beterjedni látszik.  

 

 
 

35. kép: Hypertoniás idősebb férfinek hirtelen fellépő, egyre erősödő hasi fájdalma 

jelentkezett. Pulzusa elnyomható, bőre sápadt, hideg verítékes. A bolus-tracking technikával 

végzett CTA-n a hasi aorta kisebb aneurysmájának rupturája, és a jobb retroperitonealis térbe 

bevérzése (extravastioja) ábrázolódik. Az alsó képen coronalis síkú MIP rekonstrukció 

látható. 

- Jobb alsó quadránsban appendicitis, adnexitis, tubo-ovarialis abscessus, salpingitis, ovarialis 

cysta torquatio, extrauterin graviditás, vese-ureter kövesség, kizárt sérv, mesenterialis 

adnexitis, Meckel-diverticulitis, Crohn-betegség, coecum-perforáció, psoas tályog merülhet 

fel.  

• Appendicitis – periappendicularis tályog fordul elő a jobb alhasban az esetek döntő 

többségében, azonban tekintettel a régió informális elnevezésére (ún. viharsarok), több 

kórkép is kizárandó. A natív hasi röntgen felvétel a régióban diszkrét bélnívókat mutathat 

(őrkacs = sentinel-loop), mely a peritoneum lokális irritációját jelezheti. Direkt kimutatása 

ultrahang-vizsgálattal lehetséges, amennyiben gázos bélkacsok okozta hangreflexió az 

appendixet ábrázolhatatlanná nem teszik. A gyakorlati tapasztalat az, hogy a pozitív appendix 

gyakrabban ábrázolódik, mint a negatív, így a módszer szenzitivitása ez esetben magasabb. A 

gyulladt appendix összenyomhatatlan tubularis, echoszegény képlet formájában jelenik meg, 

fala doppler módszerrel hypervascularizációt mutathat.  
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36. kép: UH vizsgálattal típusos appendicitis acuta tubularis, echoszegény, fali 

hypervascularizációt mutató megvastagodott appendix-szel. 

Az alsó képen szabálytalan alakú, döntően echoszegény, körülírt folyadékgyülem látható. Az 

iv. kontrasztdúsított felvételen a periappendicularis lokalizációjú folyadékgyülem gyűrűszerű 

széli kontraszthalmozást mutat.  

Esetenként lumenében körülírt hangreflexiót adó faecolith is bizonyítható. A tályog 

echoszegény, zavaros bennékű, fluktuációt mutató képlet formáját ölti. Mélyen fekvő, esetleg 

retrocoecalis vagy ún. felcsapott appendix elkerülheti a vizsgáló figyelmét, illetve gyakran 

nem lehet e módszerekkel kimutatni. Bizonytalan esetben a natív hasi CT-vizsgálat segítheti 

a véleményalkotást 90 % feletti szenzitivitásával. Az ileo-coecalis régióban ritkábban ugyan, 

de a terminalis ileum megvastagodása is előfordulhat, mely elsősorban gyulladásban (spec. 

ileitis terminalis = morbus Crohn) jelentkezik.  

• Kizárt sérv hasi , inguinalis vagy femoralis lokalizációjú lehet. Az inguinalis hernia lehet 

direkt (canalis inguinalisban az a. et v. epigastricae inf.-tól lateralisan indulóan) és lehet 

indirekt (az a. et v. epigastricae inf.-tól medialisan, a fascia transversalis kiöblösödésében). 

Akár preformált csatornába, akár korábbi hasfali hegbe történik a cseplesz, a mesenterium, 

ill. bélkacs herniációja, a natív hasi röntgen-felvétel bélnívót mutathat. ha ileust okoz, 

passage-követéssel ugyan igazolható a bélelzáródás ténye, esetleg szintje, azonban 

időigényes, és a pacienst nagyon megterheli. A sérv direkt kimutatására az ultrahang-

vizsgálat alkalmas. A hasfalban, ill. inguinalis csatornában megvastagodott falú, tágult 

bélkacs ábrázolható, mely körül gyakran folyadékgyülem is megjelenik. Megemlítendő az ún. 

Richter-hernia, mely egy bélkacs antimesenteralis szélének részleges herniatioja egy hasfali 

defektusba. Esetében akár obstrukciós tünetek nélkül is kialakulhat peritonitis esetleges 

stranguláció és necrosis mellett.  
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37. kép: Kizárt sérv. 

A natív hasi röntgen felvételen umbilicalisan fordított U alakú mérsékelten distendalt 

vékonybélkacs látható, keskeny nívóval.  

Az UH képen a szűk sérvkapuba kizáródott, megvastagodott falú bélrészlet látható, körülötte 

szálagos, keskeny folyadékgyülemmel.  

• Extrauterin graviditásban esetleges szabad hasi folyadék mellett a tubában, vagy valahol 

parametricusan szikhólyag ábrázolódik cystosus képlet formájában, továbbá a terhességi teszt 

pozitív (emelkedett hCG szint). Differenciáldiagnosztikai szempontból az adnexrégió 

cystosus képletei UH-gal szintén alaposan vizsgálhatók. A méret, határoltság, septáltság, 

bennék, vascularizáció információi segíthetnek a diagnózishoz.  

- A bal alsó quadránsban sigma-diverticulitis, ugyancsak nőgyógyászati kórképek, colitis 

ulcerosa lehetséges.  

• Diverticulitisre normális testalkatú páciens esetén a fájdalom punctum maximuma 

környékére célzott ultrahang-vizsgálattal lehet fényt deríteni. A bélfalhoz álló, echoszegény 

képlet környezetében color dopplerrel hypervascularizáció, ill. a környezet gyulladásos, 

ödémás beszűrődésére utaló zsírszöveti hyperreflexió és bélkacs szeparáció jellemző.  

 
38. kép: Bal alhasi fájdalom. A fájdalom punctum maximumánál a sigmabélen divertciculum 

ábrázolódik, mely hypervascularizált. Körülötte a zsírszövet reflektívebb.  

Mélyen fekvő bélszakasz és szövődményes abscessus, ill. kismedencei beszűrődés biztosabb 

leképezése ultrahangot követően CT-vizsgálattal lehetséges. Abscessus elkülönítésében 

helyes – amennyiben van rá idő – per os higított kontrasztanyagot is itatni a beteggel. Sajnos 

így is előfordul olyan helyzet, melyben a gyulladás csökkenését követően colonoscopia során 
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vett szövettani minta foglalhat csak állást egy esetleges „megbújó” térfoglaló folyamat 

tényének megerősítésével vagy kizárásával. Diverticulitis szövődményeként a bél 

perforációja is kialalkulhat, melynek a fent már részletezett szabad hasi levegő megjelenése 

lehet a jele.  

 

 
 

 

39. kép: Szövődményes diverticulitis. Az UH-képen a colon descendens aboralis szakaszán 

diverticulum látható, mely mellett jobb oldalon extraluminalisan levegő-reflexiók 

perforatiora utalnak. A CT-vizsgálat a gyanút megerősítette: A hasban bal oldalon két 

hyperdenz képlet a diverticulum, körülötte szabálytalan alakú levegőgyülem ábrázolódik 

extraluminalisan. 

- A periumbilicalis régióban bélelzáródás, akut pancreatitis, korai appendicitis, mesenterialis 

thrombosis esetleg embolizáció, aorta-aneurysma, ill .diverticulitis jelentkezhet.  

• Akut pancreatitis diagnózisa a klinikai kép, a laborleletek (amiláz érték, gyulladásos 

paraméterek) és a képalkotó diagnosztika hármasával erősíthető meg, melyből kettő 

pozitivitása már igazolhatja a folyamatot. A képalkotó vizsgálatoknak ez esetben más 

folyamatoktól való elkülönítés vagy a pancreatitis szövődményeinek kimutatása lehet a 

szerepe. A pancreatitis okozta peritonealis izgalom epigastrialisan vékonybélnívókat okoz 

(sentinel-loop = őrbélkacs),  

 
40. kép: Natív hasi röntgen felvételen az ún. „őrkacs” látható.  
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mely miatti hangreflexió a retroperitoneum középső részének ábrázolhatatlanságát 

eredményezi UH-vizsgálat során. Ha a tájék mégis vizsgálható, úgy a pancreas állományának 

kiszélesedését, ödémás fellazulását, valamint peripancreaticusan és a bursa omentalisban, 

esetleg az egész hasban folyadék megjelenését detektálhatjuk.  

A CT-vizsgálat már az ödémás akut pancreatitist is igen nagy biztonsággal mutatja főként az 

állományi kiszélesedés, és a peripancreaticus ödémás beszűrődés okozta zsírszöveti 

denzitásemelkedés formájában, azonban leginkább korai és késői szövődmények kimutatása a 

fő szerepe. Ödéma, necrosis, vérzés típusos CT-morfológiája segíti a diagnózist.  

 

 
 

41. kép: Akut pancreatitis. 

CT-vizsgálattal peripancreaticusan, az elülső pararenalis térben folyadékgyülem ábrázolódik. 

A pancreas állománya oedemas.  

• Ileus gyanúja már natív röntgen vizsgálat alapján, de hasi UH-vizsgálattal is felvethető. 

Ileus esetén az első pár órában a bélkacsokban secretum halmozódik fel, a vizsgálatot 

korlátózó gázképződés csak ezután indul meg. Ileusban ezért érdemes UH-vizsgálatot is 

végezni, amennyiben ugyanis még nincs sok gáz a belekben, akár az okot is felderíthetjük. 

Az elzáródás várható szintje a gyomor, vékony- és vastagbél vonatkozásban nagy 

valószínűséggel már a natív vizsgálattal feltételezhető. Az ileust kiváltó ok szerint a 

bélelzáródás mechanikus jelleg esetén lehet inkomplett, de komplettálódhat. A passage-

funkció kimerülhet. Fontos a klinikai adatok, előzmények (előző hasi műtét, 

gyógyszerszedés, tumorhajlam, stb) ismerete, mellyel nagy valószínűséggel előre sejthető az 

ileus jellege.  
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42. kép: Natív hasi röntgen felvétel, disztendalt bélkacsokkal, melyek széles nívókat 

tartalmaznak.  

 
43. kép: Natív hasi röntgen felvétel: a sigmáig distendalt a colon, széles nívókat tartalmaz. Az 

elzáródás feltételezhetően a sigmabélen vagy a rectumnál van.  

• Volvulus esetén egy bélkacs megcsavarodásáról van szó, melynek következtében az érintett 

szakasz vérellátása romlik, és passage-akadályt képez. Kialakulhat vékony- vagy vastagbélen 

egyaránt. Natív hasi röntgenen ileusra jellemző jeleket láthatunk. Ultrahanggal akár már a 

definitív diagnózis is felállítható. Kétséges esetben CT-vizsgálat végzendő.  
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44. kép: Vékonybél volvulus. 

A röntgenen disztendált bélkacsok láthatók, főleg a bal felső kvadránsban.  

UH-gal a „megtekeredett”, vastagabb falú vékonybélkacs is látható már, a diagnózist a CT-

vizsgálat erősítette meg.  

 

 

 

45. kép: Elongált sigma volvulusa. A coronalis rekonstrukción a típusos „örvény”-jel, a 

megtekeredett mesosigma ereivel. 

• Hasi (vagy leterjedő mellkasi) aneurysma (fenyegető, vagy megtörtént) rupturája 

haemodinamikailag stabil, jól kooperáló betegnél sürgősséggel – amennyiben a páciens nem 

rögtön a műtőbe kerül – CT-angiográfiával vizsgálandó, mely iv. kontrasztanyag adásával az 

esetleges szivárgás, retroperitonealis haematoma tényét néhány perc alatt kimutatja. Végzetes 

lehet ez esetben hasi röntgen felvételekkel, hasi UH-vizsgálattal az idő húzása, pláne 

veszélyes lehet az UH- vizsgálófej által a hasra gyakorolt nyomással tovább segíteni az 

esetleges kivérzést. Természetesen előfordulhat olyan eset, amikor az aneurysma, ill. 

ruptúrája nem az első diagnózisok között merül fel, és az egyébkénti rutin UH-vizsgálat során 

derül fény a retroperitonealis echoszegény terimére, mely a tágult aorta körüli inhomogén 

haematoma lehet. Ilyen esetben ne késlekedjünk a gold standardként ismert CT-angiográfiát 

alkalmazni.  
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• Mesenterialis thrombosis/ embolia progrediáló, heves görcsös hasi fájdalmat okoz 

(mesenterialis angina). Natív röntgen-felvételen paralyticus ileus képe jelentkezhet, amely a 

bélgázosság fokozottsága miatt az UH-vizsgálat kivitelezhetőségét akadályozhatja, hiszen a 

bégázok okozta reflexió miatt a retroperitoneum, ill. a mesenterialis értörzsek doppler 

vizsgálata meghiúsul. A klinikai gyanú fennállása esetén hasi CT-vizsgálat végzendő.  

 

 
 

46. kép: Colicaszerű periumbilicalis fájdalommal jelentkező, generalizált érbeteg idős férfi. A 

felső képen CTA vizsgálattal az art. mesenteria superior eredésétől kb 8 cm-re occludált. 

Az alsó képen a CTA 3D rekonstrukciója ábrázolódik. Kiemelendő a kiterjedt aortafali 

meszesedés.  

- Epigastrialisan nem csak hasi, hanem mellkasi kórképek is okozhatnak fájdalmat. Gondolni 

kell a myocardialis infarctus, oesophagus perforatio, hiatus hernia, GORB, gyomorfekély 

lehetőségére. A rutin mellkas röntgen-vizsgálattal időnként csak ráutaló jeleket találunk, de 

nemegyszer előfordult már, hogy perforációs szabad hasi levegőt a rekesz alatt e módszerrel 

észleltünk. Hiatus hernia vagy reflux esetén per os kontrasztanyag adása melletti nyelés 

röntgen-vizsgálat végezhető, ahol a rekesz íve feletti, gyomorredőzetet mutató képlet, illetve 

provokációra a nyelőcsőbe történő kontrasztanyag visszáramlás igazolhatja a feltételezést.  

- Bármely hasi quadráns kórfolyamatának korai stádiuma indulhat felhasi, a ganglion 

coeliacum köré lokalizált fájdalommal.  

- Alhasi fájdalmak esetén a kismedencébe lokalizált folyadékgyülem, cystosus képlet, esetleg 

solidum a kismedencei szervekből kiinduló folyamatra utal.  

Képalkotó eljárások választhatóságának iránymutató táblázata – hasi és kismedencei 

fájdalom  

RTG  UH  CT  MRI  

Szabad levegő, Kóros 

distensio, Folyadéknívó, 

Kóros lágyrészárnyék-

többlet, Kóros 

mészárnyékok, Sziluet-

Solidum - folyadék, Szabad 

v. letokolt folyadékgyülem, 

„Nívóárnyék”, (gázreflexió, 

szabadlevegő), 

ColorDoppler: Jelhiány – 

Az előzőek mind (kivétel 

vasc. információk), 

Szenzitivitás ↑, + pontos 

anatómiai lokalizáció, 

„Zsírszöveti gyull. jelek”, 

Nincs 

indikáció  
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tünet, Sugárfogó 

idegentest, Kontrasztanyag 

„kilépés”  

(thrombo-embolisatio) v. 

kóros vascularisatio  

CT-angiográfia: AAA 

leakage, ruptura, Vasc. 

információk  

15.4. Összefoglalva: 

A sürgősségi állapotok bemutatása során regionális illetve tünettan szerinti csoportosításban 

ismertettük a legfontosabb, leggyakrabban előforduló kórfolyamatokat és a kimutatásukban 

elsődlegesen szerepet játszó képalkotó eljárásokat, nagyvonalakban az egyes eljárások 

technikai feltételeit, valamint a legfontosabb jeleket. Ezek ismeretével a radiológus rezidens 

és szakorvos jelölt képességet szerez arra, hogy – tekintettel a sürgősségi állapotokban 

rendelkezésre álló igen szűk időkeretre – a lehető legrövidebb idő alatt képet szerezzen az 

életveszélyt jelentő, vagy a maradandó károsodás azonnali esélyével járó kórfolyamatokról.  
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16. Az urogenitalis rendszer képalkotó 

diagnosztikája 

Írta: Bata Pál 
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

Az urogenitalis rendszer megbetegedéseinek minél pontosabb ábrázolása és a korábbi 

fázisban történő felismerése nagy kihívás a radiológus számára. A modern, elsősorban 

keresztmetszeti képalkotó eljárások intenzív fejlődése, ezen a területen is korábban 

elképzelhetetlen diagnosztikus lehetőségeket nyújt számunkra. A technika adta lehetőségek 

mellett a gyógyítás folyamatában legalább olyan fontos a klinikusokkal való együttműködés, 

ennek alapjaihoz kívánunk elsősorban segítséget nyújtani leendő és végzett kollégáinknak az 

alábbi fejezettel. A közös nyelv megtalálásához elengedhetetlen bázis tudás átadása mellett az 

egyes részterületekben elmélyedni kívánó olvasók/tanulók igényeinek kiszolgálását is célul 

tűzzük ki.   

16.1. A vesék 

16.1.1. A vesék klinikai és radiológiai anatómiája 

A vese bab alakú szerv, a gerincoszlop két oldalán, retroperitonealisan helyezkedik el, a 

tizenkettes háti és és az első két lumbalis csigolya magasságában. A jobb vese 2-3 cm-el 

caudalisabb helyzetben van a máj miatt. A vesét szorosan a szerven rögzülő capsula renis 

veszi körül. A vese zsíros tokba (capsula adiposa) ágyazódik be. Végül a fascia renalis 

kötőszövetes lemezként határolja a perirenalis tereket, mely medialisan lefele nyitott a 

vesehilus képletei számára. A vesehilusban találhatók a vese erei, a vesemedence, mely 

változatos formájú izmosfalú tömlő és az ureter. A vesemedence rendszerint három részre 

oszlik, ezek a nagykelyhek (calyces renales majores). A nagykelyhek további két-három ágra 

oszlanak, ezek a kiskelyhek (calyces renales minores). Mindegyik vesekehelybe egy vagy 

több papilla nyomul be. A papillák a velőállmányt kitevő pyramisok csúcsi részei. A 

kéregállomány a piramisok oldalán elvékonyodva egészen a sinusig nyomul előre. Ez az 

oszlopszerű rész (columna renalis) sokszor hypertrophizál, mely megtévesztő lehet a 

képalkotó vizsgálatok során. A vese artériás és vénás rendszere számos variációt mutathat, 

melyek ureter és pyelum kompresszióhoz vezethetnek. Alapesetben egy arteria renalis látja el 

a vesét, mely a vena renalis mögött helyezkedik el a hilusban. A veseartériák végartériák, a 

Bertin columnákban interlobularis, majd a piramisok közelében arcuta ágakra oszlanak. A 

vénák lefutása az artériákhoz hasonló.  
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1.ábra Jobb oldali hypertrophiás Bertin columna CT képe cortico-medullaris(A) és késői 

fázisban(B): 16.1.2. A vese fejlődési rendellenességei 

A vese fejlődési rendellenességei közül megemlítendő az agenesia, mely rendszerint 

tünetmentes és viszonylag gyakori. 10%-ban mellékvese is hiányzik.  

 

Hypoplasia renis szintén gyakori fejlődési zavar, a csökevényesen fejlődött vese a szokásos 

magasságban hely, az ellenoldali vese kompenzatorikus alapon hyperplasias.  

A forgásában elmaradt vese létrejöttének oka az, hogy a vesetelep hilus először előre tekint, 

majd medial felé fordul. A forgás elmaradása esetén a kifejlett vese hilusa is előre tekint. 

Ritkán előfordul a vese lateralis irányú forgása is.  

 

 
 

2. ábra Forgásában elmaradt jobb vese 3D reconstrukciós képe: 

Patkóvese esetében a két vese alsó pólusánál összenőtt. Jellemző a rendellenes artériás 

ellátás, gyakori ureter elfolyási zavar. Kőképződés is gyakori. Üregrendszeri tágulatra 

hajlamosít.  

 



Orvosi képi diagnosztika posztgraduális 

450 

 

  
 

3. ábra Patkóvese axialis (A) és coronalis (B) CT képe, cortico-medullaris fázis: 

A dystopiának számos formája létezik, elhelyezkedés szerint lehet: lumbalis, sacralis, 

pelvicus (thoracalis). A dystopiás vese lehet egy vagy kétoldali, és azonos oldali vagy 

keresztezett. A dystopiás vesét a ptosistól az ureter hossz és az ellátó arteria eredése 

különbözteti meg. A dystopia gyakran malrotációval szövődik. Speciális fajtája a keresztezett 

dystopia, az érintett oldali vese az ellenoldali vesével fuzionál, de a hozzá tartozó ureter 

eredeti oldaltól nyílik a hólyagba.  

  
 

4. ábra Keresztezett dystópia 3D reconstrukciós és urográphiás jellegű CT képe: 

 
 

5.ábra Dystopiás bal vese a kismedencei bemenet szintjében ábrázolódik. késői fázis 

coronalis kép: 
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16.2.1. Parenchymalis 

Adenocarcinoma  

A vesetumorok döntő többségét a proximalis kanyarulatos csatornák epithel sejtjeiből 

kiinduló tumor adja. Számos szinonimája létezik: hypernephroma, Grawitz‟s tumor, világos-

sejtes veserák, malignus nephroma. Férfiakban kétszer gyakoribb, mint nőkben. Az 

incidentiája a 6. évtizedben a leggyakoribb. Dohányzók körében gyakrabban fordul elő. 

Bizonyos kórállapotok, mint a Hippel-Lindau kór, vagy krónikus haemo- ill peritonealis 

dialysis növelik az előfordulás gyakoriságát.  

A klasszikus klinikai tünetek: deréktáji fájdalom és tapintható elváltozás haematuriával igen 

ritka. A beteg korai panaszai nem specifikusak: fogyás, sápadtság, gastrointestinalis vagy 

neurologiai tünetek, láz. Az adenocarcinoma számos hormont is termelhet, melyek 

szerteágazó tüneteket okoznak. Termelődhet renin, erythropoetin, parathormon, prolactin, 

ACTH stb. Összességében az igen atípusos kezdeti tünetek miatt sokáig „rejtőzködő” daganat 

így gyakran csak előrehaladott stádiumban kerül felismerésre. A haematuria megjelenése, 

mint leggyakoribb tünet az esetek több mint 50%-ban, már előrehaladott folyamatra utal. A 

tumor biológiai viselkedése változó, az egészen agresszív, korai metastasisokat adó formától 

a lassan növekvő későn metasztatizálódó elváltozásokig. Ez utóbbi megjelenési forma a 

primeren cystosus tumorokra jellemző elsősorban. Ritkán előfordul a metastasisok spontán 

regressziója a nephrectomiát követően, ugyanakkor irodalmi adatok alapján előfordulhat 30 

évvel a nephrectomiát követő metastasis kialakulása is.  

Diagnosztika: A keresztmetszeti képalkotó vizsgálatok fejlődésével a többfázisú CT vizsgálat 

vált alapvető vizsgálati módszerré a vesetumorok gyanúja esetén. Szenzitivitása jóval 

magasabb, mint a korábban igen elterjedt intravénás urográfiánál, mely esetében a diagnózis 

elsősorban a kontrasztanyaggal telt üregrendszer kontúrtorzulásán alapul. Az urográfia 

különösen alulteljesít a CT-hez képest a 3 cm alatti, viszonylag korainak tekinthető rákok 

esetében, itt a szenzitivitás 50% alatt marad. A megfelelő módon kivitelezett CT vizsgálat 

egyben staging vizsgálatnak is tekinthető, távoli metastasisok, érbetörés kérdésében is 

irányadó. További előnyei a digitális képi jellemzőkből és postprocesszálási lehetőségekből 

származnak. Így bármikor rekonstruálható és kiegészítő 3D vagy urographias stb. képek 

készíthetők a primer vizsgálati anyagból. Mindezen eljárások nagymértékben segítik a 

klinikus és a vizsgáló radiológus közti kommunikációt, megtervezhetővé teszi a későbbi, akár 

vesemegtartásos vagy laparoszkópos beavatkozást. Jellemzően inhomogén 

kontrasztanyaghalmozást mutató egyes esetekben kalcifikációt is tartalmazó képletként 

azonosítjuk a veseparenchymából kiinduló elváltozást  
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6. ábra Jobb oldali vesetumor a) cortico-medullaris és b) natív fázisokban készült axialis 

képe: 

Az MR vizsgálat a CT vizsgálathoz hasonló eredményességgel alkalmazható a 

diagnosztikában. Az elérhetőség mellett egyéb előnyök és hátrányok figyelembe vétele is 

fontos ezen technika alkalmazása során, melyekkel az általános részben foglalkozunk.  

  
 

7. ábra Jobb oldali vesetumor a) axialis T2 fs MR és b) axialis_dual_FFE képe: 

Az UH - mint igen elterjedt könnyen elérhető módszer - gyakran első lépés a diagnózis 

meghozatalában, hiszen egy általános hasi vizsgálat részeként a vesék is mindig látótérbe 

kerülnek. A még tüneteket nem okozó korai elváltozások száma az utóbbi időben jelentősen 

megnövekedett, az elvégzett UH vizsgálatok számának emelkedésével párhuzamosan. A vese 

térfoglalás egyre gyakoribb véletlen találat általános vizsgálat kapcsán. Az UH vizsgálat 

szenzitivitását tekintve jóval elmarad a CT-től, mégis néhány kérdésre választ adhat. A tumor 

echoszegény, viszonylag jól körülírt képletként jelentkezik. A vascularisaltság és az igen 

gyakori centralis necrosis megléte elsősorban a mérettől függ, nagyobb tumorokban ezek 

gyakrabban megfigyelhetők. UH-gal differenciálható a cystosus és solid képlet, további CT 

vagy MR vizsgálatot kérhetünk a gyanús elváltozások esetében, ez hasznos lehet az arteria 

renalisok és a vena cava érintettségének, tumorthrombus meglétének detektálásában is. A 

cystosus formák diagnosztikáját a Bosniak rendszer segíti elő.  

A radiológus feladata a cystosus veseterimék felismerésen túl az eltérés karakterizálása, 

segítve a klinikust a megfelelő terápiás döntés meghozatalában, ez utóbbi gyakran igen 

nehéz. A nehézség abból a tényből adódik, hogy az összes veserák legalább 15%-a cystikus 

formában jelenik meg. A vesében ábrázolódó cystikus képletek 8%-a nem tartható 
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morphológiája alapján simplex cystának. Ez viszonylag nagy szám annak tükrében, hogy 50 

év felett a betegek 50%-ban diagnosztizálható atípusos-vagy típusos cysta. Speciális, a 

malignus cystosus veseterimék kialakulásásra fokozott kockázatot jelentő állapotok a von 

Hippel-Lindau szindróma (VHL), a hosszútávú dialysis és a polycystás vesebetegség.  

A VHL-es betegek 40%-ában alakul ki RCC és 75%-ukban láthatók simplex cysták. 

Hosszútávú dialysisben részesülő betegek 7%-ában alakul ki RCC. Policystás vesebetegség 

és RCC együttes fennállásának esélye igen kicsi, kevesebb mint 1%.  

 
 

8. ábra VHL-es beteg bal oldali vese alsó polusi tumora, a típusos kétoldali cysták mellett, 

coronalis nephrográphiás fázisú kép: 

A cystosus eltérések eredetüket tekintve igen heterogén és népes csoportot alkotnak: lehetnek 

ismert genetikai vagy obstrukciós alapon szerveződő eltérések, de ide tartoznak az egyéb 

szerzett és szisztémás megbetegedések részeként fellépő vesecysták valamint a cystosus 

morfológiát mutató benignus és malignus tumorok is.  

A modern CT és MR berendezésekkel általában pontos és azonnali diagnózis mondható a 

legtöbb cystosus veseteriméről. A legfőbb kérdések, hogy vajon a cystosus terime igényel-e 

vagy sem sebészi ellátást, illetve nyomonkövetése szükséges-e, a Bosniak klasszifikáció 

segítségével megválaszolhatók.  

Megfelelő CT protokoll alkalmazásával mérhetővé válnak a Bosniak klasszifikáció alapját 

képező cysta jellemzők, mint a minimális mértékű, sima vagy irreguláris falmegvastagodás 

kontraszthalmozással vagy anélkül; a hajszálvékony vagy megvastagodott septumok; vékony 

vagy irreguláris (vastag vagy nodularis) meszesedés etc. Minden cytsosus képlet besorolható 

a Bosniak I, II, IIF, III illetve IV kategóriába.  

A Bosniak beosztást alapvetően a cystozus laesiok CT vizsgálat alapján történő 

karakterizálására hozták létre, de könnyen adaptálható egyéb (MR és kontrasztanyagos UH) 

modalitásokra is. Az egyes vizsgált morfológiai elemek a következők: falvastagság, 

kalcifikáció, hyperdensitás, septáltság, multilobulált megjelenési forma, halmozás mértéke, 

belső szerkezeti elváltozás.  
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A Bosniak klasszifikáció kategóriái a következők:  

A Bosniak I típus a tulajdonképpeni simplex vesecysta, mely densitása 0-10 HU közötti, nem 

halmozó, hajszálvékony falú képlet. Az ebben a csoportban szereplő cysták nem tartalmaznak 

septumot, meszesedést vagy solid komponenst. További teendőt nem igényelnek.  

A Bosniak II típusba tartozó cysták tartalmazhatnak néhány 1 mm körüli, nem halmozó 

septumot és kevés calcificatiot a falban vagy a septumban. Ugyancsak ide sorolhatók az 

élesen határolt, 3cm átmérőnél kisebb, és homogén hyperdens cysták is. További teendő ezzel 

a csoporttal sincs.  

A Bosniak IIF (F=folow up, nyomonkövetés) típusba azokat az elváltozásokat soroljuk, 

melyek kissé komplexebbek, mint a Bosniak II, de nem elég komplexek, hogy a Bosniak III 

kritériumainak megfeleljenek. Minimálisan vastagabb faluk akár nagyobb mennyiségben 

vagy nodularisan is tartalmazhat calciumot, de halmozás, illetve belső solidum továbbra sincs 

jelen. Ide tartoznak azon hyperdens elváltozások, melyek átmérője meghaladja a 3 cm-t vagy 

teljesen intraparenchymális helyzetűek. Ezen cysták nyomonkövetése javasolt, mert 5%-ban 

malignusnak bizonyulnak. Általában az 50-60 év feletti betegek esetén 6 hónap múlva, majd 

évente kell kontroll vizsgálat 5 éven át, mellyel a complex cytosus terime stabilitása, s ezáltal 

benignitása bizonyítható. Fiatalabb betegeknél hosszabb követés lehet szükséges.  

  
 

9. ábra a) Bosniak I és b) Bosniak IIF csoportba tartozó vesecysták 

Természetesen más szempontokat kell figyelembe venni egy fiatal, egészséges illetve egy 

idős, comorbiditásokkal küzdő páciensnél, ha a követést fontolgatjuk. A fiatal, IIF lesióval 

bíró pácienst az éveken át tartó követés során, ha CT-vel történik nagy sugárterhelésnek 

tesszük ki, valamint betegtudatot és anxietást generálunk, vagy választhatjuk a partialis 

nephrectomiát, mely mindettől megkíméli. Az idős, nagy műtéti rizikójú betegnél azonban 

akár III-as kategóriájú terime esetén is dönthetünk a nyomonkövetés mellett.  

Nyomonkövetés helyett gyakran felmerül a biopszia lehetősége, mely azonban negativitás 

esetén nem zárja ki a malignitás lehetőségét, viszont a képalkotókkal való követést 

problémássá teszi, mert nem lehet eldönteni, hogy a változás az instrumentációnak 

köszönhető vagy a képlet dignitása változik. Valamint szövődményekre is lehet számítani az 

eljárás invazivitására való tekintettel (vérzés, fertőzés, szúrcsatornába való tumorszórás).  

A Bosniak III-as típusba a vastag fallal vagy belső septumokkal ábrázolódó, a 

kontrasztanyagot halmozó cystosus képleteket soroljuk. Ide tartoznak a komplikált cysták 

(bevérzett vagy infectált), a multilocular cystic nephroma, és a cystosus veserákok. Ezen 

csoportba tartozó elváltozások 50%-ban malignusak, így eltávolításuk javasolt.  

A Bosniak IV típusba a halmozó belső komponenssel rendelkező 100%-ban malignus 

eltérések tartoznak.  
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10. ábra a) Bosniak III (halmozó septumok) és b) Bosniak IV-es ( halmozó belső növedék) 

csoportba tartozó cystozus veseelváltozások 

Egyéb parenchymalis tumorok  

A nonpapillaris adenocarcinomához hasonló morphológiát mutatnak a további 

parenchymaeredetű tumorok is, úgymint a papillaris adenocarcinomák, a gyűjtőcsatornák 

falából kiinduló Bellini tumor, sarcomatoid carcinomák, medulláris carcinomák. További 

felnőtt korban ritka parenchymaeredetű elváltozások a Wilms tumor, rhabdoid tumor, 

nephroblastomatosis, mesoblasticus nephroma. Ezek radiológiai jelek alapján nem 

differenciálhatók. Egyedül a típusos oncocytoma különíthető el ebben a csoportban 

morphológiája alapján, kevéssé halmozó centrális heg és kerék-küllőszerű 

kontrasztanyaghalmozás látható az elváltozásban, ez utóbbi angiográfia során igen kifejezett. 

A nem típusos oncocytoma diagnózisa azonban gyakran csak a képalkotó vizsgálatok alapján 

feltételezett rosszindulatú vesedaganat miatt végzett műtétet követően, a szövettani vizsgálat 

kapcsán születik meg.  

16.2.2. Mesenchymalis 

A mesenchymalis eredetű tumorok: angiomyolipoma, fibroma, fibrosarcoma-osteosarcoma 

metaplasia, lipoma, leiomyoma és leiomyosarcoma, haemangioma, juxtaglomerularis 

tumorok közül az angiomyolipoma az, mely radiológiailag típusos jeleket hordoz.  

Az angiomyolipoma hamartoma, melynek fő komponensei a zsír, erek és simaizom. Ezek 

közül a zsírtartalom az, mely specifikusnak tekinthető és mely igen jól detektálható a 

képalkotó módszerekkel. Csupán az angiomyolipomák 5%-a nem tartalmaz kellő mennyiségű 

zsírt ahhoz, hogy CT vizsgálattal igazolható legyen ennek jelenléte, és így diagnózishoz 

jussunk. Megegyezés szerint a zsírtartalmú egyéb tumorok olyan ritkák hogy zsírdetektálás 

esetén meghozható az angiomyolipoma diagnózis. Azonban a perirenalis zsírt „bekebelező” 

vesetumor időnként okozhat differenciáldiagnosztikai problémát. 40 éves kor körül és 

elsősorban nőkben gyakori. Sclerosis tuberosás betegekben csaknem 40%-ban jelen van, 

ekkor általában multiplex és kétoldali a laesio. Jelentősége abban van, hogy bizonyos 

mérethatár felett (5cm) viszonylag gyakran okoz peri- vagy intrarenalis vérzést. Amennyiben 

növekedést mutat (és ez alapján malignitás gyanúját veti fel), illetve mérete meghaladja az 

5cm-t, az AML eltávolítása javasolt. UH képe jellegzetes, jól körülírt echodús képletként 

jelenik meg a veseparenchymában. Sajnos a malignus tumorok kis hányada is mutathat 

hasonló megjelenési formát, így a klinikumtól függően szoros kontroll, vagy további 

keresztmetszeti képalkotó vizsgálat indokolt. A zsírtartalom CT vizsgálattal jellegzetes 

hypodens területként detektálható, melyben –negatív HU értékeket detektálhatunk. MR 
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vizsgálattal (T1 sequentia) látunk a zsírtartalomnak megfelelően jelfokozódást ellentétben 

egyéb eredetű nem zsírtartalmú veseelváltozásokkal, melyekre a csökkent jelmenet jellemző.  

  
 

11. ábra Bal oldali angiomyolipoma CT képe coronalis reconstrukció a) cortico-medullaris és 

b) késői fázis 

  
 

12. ábra Jobb oldalon angiomyolipoma bevérzés utáni állapot , bal oldalon kiterjedt 

angiomyolipoma a) coronalis és b) axialis reconstrukció 

16.2.3. Üregrendszeri 

Az üregrendszerben daganatok közül a malignus elváltozások a gyakoriak, leginkább 

transitionalis sejtes tumor fordul elő. Ritka a laphámrák, a differenciálatlan sejtes rák és az 

adenocarcinoma.  

A jóindulatú elváltozások közül a leggyakoribb a papilloma, mely az esetek felét adja, míg a 

fennmaradó 50%-ban angiomák, fibromák, myomák fordulnak elő, ezek elkülönítése 

radiológiai módszerekkel a malignus laesioktól nem lehetséges.  

Az üregrendszeri rákok esetében a hematuria a vezető tünet. A részleges elfolyási akadály 

miatt deréktáji fájdalom, dysuria és pyuria is előfordulhat, de ezek jóval ritkább panaszok. A 

transitionalis rák 80%-ban polypoid formát ölt. Az elváltozás telődéskiesést okozva jelenik 

meg az iv. urographián és a többfázisú CT vizsgálat késői fázisában is, mivel ekkor az 

üregrendszer már kontrasztanyaggal telt. A CT vizsgálaton a natívan hypodens elváltozás 

jelentős kontraszthalmozási effektussal bír. 30%-ban multifokális a laesio, így a sebészeti 

megoldás általában ureteronephrectomia. Azonban ritkán, pl. soliter vese esetén, speciális 

endoszkópos beavatkozást tehet szükségessé. A biztos diagnózis érdekében, és a tájékozódást 

megkönnyítendő hasznos lehet 3D képekkel is kiegészíteni a vizsgálatot.  
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13. ábra Apró (3mm) pyelontumor a bal vese üregrendszerében a) corticomedullaris fázisú 

CT képeken és b) virtualis pyeloscopia jellegű reconstrukción 

16.2.4. Szekunder tumorok 

A vese másodlagos tumoros megbetegedései: lymphoma, leukémia, myeloma multiplex, 

metastasisok.  

A vese lymphoid szövetet nem tartalmaz, de lymphomákban érintett lehet. A Non-Hodgkin 

lymphomának jóval gyakoribb a vese manifesztációja, mint a Hodgkin kóré. 

Immunszupresszív állapotok elősegítik a lymphoma kialakulását, így AIDS-ben 11%-ban is 

érintett lehet a vese, míg a vesetransplantáltak közt a lymphoma kialakulásának veszélye 350-

szeres (!) az egészséges populációhoz képest. UH vizsgálattal soliter, homogén, echoszegény 

képleteket láthatunk, gyakori a multiplex megjelenési forma. CT vizsgálattal hypodens, 

kontrasztanyagot alig halmozó elváltozást találunk secunder laesioként. MRI–vel 

igazolhatjuk a feltételezett diagnózist amennyiben T1 seqentián közepesen erős jelmenet, míg 

T2 sequentián fokozott jelintenzitást mutat az elváltozás.  

Leukémiás sejtek inváziója mindkét vesét érinti, ekkor a vesék parenchymája 

szimmetrikusan diffúzan megvastagszik.  

Myeloma multiplex szintén kétoldali veseelváltozást okoz, a jellemző nephrocalcinosis 

mellett mérsékelt fokú térfogatnövekedést láthatunk. Megjegyzendő, hogy myelomás 

betegeknél kontrasztanyag adása kerülendő a kontraszt indukálta nephropathia (CIN) 

fokozott veszélye miatt.  

Autopsziás adatok alapján viszonylag gyakori (20%) az áttétképződés a vesékben. A primer 

vesetumorokhoz viszonyítva az arány 4:1-hez. Azonban klinikailag a primer elváltozás 

okozta tünetek dominálnak, a metastasisok csak időnként okoznak haematuriát és 

perinephricus vérzést. Leggyakrabban tüdő, emlő és colon carcinoma, illetve a melanoma ad 

áttétet a vesékbe. A vese metastasis megléte előrehaladott kórállapotra utal. A metastasisok 

multiplex formában jelentkeznek, kivétel a colon carcinoma, melynek metastasisa általában 

soliter. A radiológiai jellemzők közül kiemelendők a CT vizsgálat során látható apró 

hypodens laesiok, melyek kontrasztanyag halmozása a primer tumorokétól elmarad. UH-gal 

solid echoszegény elváltozásokat találunk. MR vizsgálattal a metastasisok T2 sequentián 

magas jeladást mutatnak.  
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14. ábra Áttétképződés a bal vesében tüdőtumor eredettel, axilais CT képeken a) cortico-

medullaris és b) nephrographiás fázisban 

 

  
 

15. ábra Tüdőtumor a) CT topogrammja, és b) következményes áttétképződés a lépben és bal 

vesében , coronalis reconstrukcio, vénás fázis 

16.3. A vesék gyulladásos megbetegedései 

Bakterialis infekciók ascendálva érik el a vesét, gyermekekben ez vesico-uretralis reflux 

eredménye, míg felnőttekben reflux nélkül is zajlik a folyamat. 50 éves kor alatt a nőkben 

gyakoribb elváltozás, míg 50 év felett a férfi/női arány kiegyenlítődik a nagyszámban 

jelentkező prostata hypertophia okozta pangás miatt. A kialakulást elősegítő egyéb okból 

bekövetkező obstrukciók vagy csökkent hólyagfunkciók, veleszületett elváltozások mellett 

kiemelt fontosságú a terhességben, mint fiziológiás állapotban viszonylag gyakran jelentkező 

üregrendszeri pangás. A Gram negatív kórokozók, mint az E. coli, P. mirabilis, P. 

aeruginosa és egyes Klebsiella törzsek felelősek elsősorban a fertőzésekért. Klinikailag 

vezető tünetek: láz, derékfájdalom, hidegrázás, hányinger, hányás.  

A radiológiai vizsgálat célja nem elsősorban a gyulladás meglétének igazolása, hiszen ez 

klinikailag az anamnaesis, labor és fizikai vizsgálatokat követően általában egyértelmű a 

klinikusok számára, hanem a gyulladás kiterjedésének megállapítása. Amennyiben a 

gyulladás már abscedálódik, a folyamat a konzervatív terápia helyett egyéb invazív 

beavatkozásokat tesz szükségessé. Ennek a kezelést befolyásoló állapotnak az igazolásában 

van elsődleges szerepe a képalkotásnak. Szintén fontos az esetleges veleszületett vagy egyéb 
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szerzett pangásra, és így gyulladásra is hajlamosító szerkezeti eltérések detektálása a további 

gyulladások megelőzésében. A radiológiai kép, mely akut gyulladás esetében manapság 

elsősorban CT vizsgálatot jelent, gyakran nem korrelál teljes mértékben a klinikai tünetekkel. 

Az iv. urographia és az UH vizsgálat az esetek akár ¾ részében negatív lehet. Urographián 

az érintett oldali vese megnagyobbodása, a kiválasztás késése és az üregrendszer telődésének 

gyengébb volta lehet árulkodó jel. UH vizsgálattal az egész veseparenchymát érintő diffúz 

duzzanat mellett fokális eltérésként echoszegény, a környezeténél kevésbé vascularisalt 

képlet megjelenése lehet típusos. A többfázisú CT vizsgálat során az érintett 

parenchymarész a környezetétől elmaradó kontraszthalmozást mutat, mely a késői, 

kiválasztásos fázisban igen demonstratív, hypodens striatalis szerkezettel ábrázolódik. Az 

antibiotikum terápia következményeként hypodens fokális kerek eltéréssé transformálódhat a 

gyulladás. A széles spektrumú antibiotikum megjelenése előtt a S. Aureus okozta a legtöbb 

szövődményt abcessus formájában. Manapság az abcessusok képzéséért is elsősorban a Gram 

negatív baktériumok a felelősek. Amennyiben abcessus gyanúja merül fel, CT vizsgálat 

végzendő. A CT vizsgálaton soliter vagy multiplex kerek, halmozó fallal bíró képleteket 

látunk. Következményes perirenalis kötegezettséggel a kiterjedt gyulladásnak megfelelően a 

tályog a perinephricus térben is megjelenhet, ilyenkor lehetőség van CT vagy UH vezérelt 

punctio elvégzésére amennyiben ezt a klinikai állapot indokolja. Ezen beavatkozások terápiás 

célt is szolgálhatnak  

 

  
 

16.ábra a) Akut pyelonephritis és b) következményes többgócú tályogképződés, coronalis 

reconstrukció . késői fázisokban 

Súlyos kórállapot az emphysematosus pyelonephritis, mikor a gyulladásos területen vagy 

perinephricusan gázképződés mutatkozik, szintén elsősorban CT vizsgálattal detektálható. A 

gázgyülem helye és formája alapján karakterizálható ezen gyulladás, mely mindenféleképpen 

rossz prognosisú, a mortalitás 40-70% közé tehető.  
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17. ábra Emphysematosus pyelonephritis, CT képe coronalis reconstrukcio a) cortico-

medullaris és b) nephrographiás fázisokban 

Ritka gyulladásos forma a xanthogranulomatosus pyelonephritis, mely „staghorn” típusú 

nephrolithok környezetében jelentkezik. Jellemzően csökkent kiválasztást látunk az érintett 

területen, mely az esetek 85%-ban a teljes veseparenchymát magába foglalja és a környező 

terekbe is terjedhet. Az atrophizált veseparenchyma vékony, halmozó sávként látható a 

periférián és a Bertin-féle columnák területén, míg centrálisan a minimális maradék hypodens 

velőállomány és a kiterjedt tág folyadékkal, gyakran pussal telt kehelyrendszer ábrázolódik 

Az elváltozás 15%-ban fokális formában, kontrasztanyagot halmozó hypodens képletként 

ábrázolódik, ilyenkor differenciáldiagnosztikai problémát okozva tumor irányában.  

A krónikus pyelonephritisben, annak eredetétől függetlenül a visszatérő fertőzések 

következtében általános szerkezeti változások láthatók a veseparenchymában. A 

vesekontúrokon behúzódások jelennek meg egyes területeken, a parenchyma csaknem 

teljesen elvékonyodik, a calyxok deformálódhatnak, kitágulhatnak. Az előrehaladott krónikus 

gyulladás „autonephrectomiához” vezethet, ez TBC vesemanifesztációjakor jellemző. Egyes 

ritka speciális gyulladásos megbetegedések UH képük alapján karakterizálhatók. 

Candidiasisban jellemző az üregrendszeri fungus ball, míg Pneumocystis carinii fertőzésben 

az apró multiplex hyperechogén focalis laesiok a típusosak.  

 

  
 

18. ábra Krónkus pyelonephritis CT képe, jobb oldalon megkeskenyedett corticalis korábbi 

gyulladások következményeként, cortico-medullaris fázisú a) axialis és b) coronalis képek 
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16.4. Nephrocalcinosis és nephrolithiasis 

Nephrocalcinosis a vesékben diffúz mészlerakódás következtében létrejövő állapot, mely a 

cortexet és a medullát is érintheti. A cortexre terjedő nephrocalcinosis hátterében krónikus 

glomerulonephritis, akut corticalis necrosis és oxalosis állhat. A medullaris 

nephrocalcinosis hátterében renalis tubularis acidosis, hypercalcaemias állapotok, valamint 

renalis tubularis ectasia, vagy másnéven medullaris szivacsvese áll. Tekintettel a jelentős 

calcium tartalomra ezen elváltozásokban modalitástól függetlenül a látott radiológiai kép igen 

jellegzetes.  

A nephrolithiasis igen gyakori megbetegedés. A követ alkotó vegyületek közt a calcium az 

esetek csaknem 90%-ban jelen van. A nephrolithiasis elősegítő kórállapotok közül, ezért 

kiemelt helyen van minden, a vér calciumszintet növelő és ürítést fokozó megbetegedés. A 

calcium fokozott felszívódása - a teljesség igénye nélkül - lehet hypervitaminosis, milk-alkali 

syndroma, sarcoidosis, beryium mérgezés stb. A calcium fokozott csontból való 

mobilizációjával jár a hyperparathyreosis, egyes csontmetastasisok, myeloma multiplex, 

hyperthyreosis, Cushing kór. Csökken a calciumvisszaszívás a gyüjtőcsatornákból renalis 

tubularis acidosisban, Fanconi syndromában, Wilson kórban, amphotericin B túladagolásban. 

A cystin és húgysavkövek a nephrolihok kb. 10%-át adják ezek calciumot csak nyomokban, 

vagy nem tartalmaznak, így felismerésük a natív hasi és kiválasztásos urographiás 

felvételeken igen nehéz, ellentétben a calcium tartalmú kövekkel. Ultrahang vizsgálattal 

minden kőféle felismerhető bizonyos mérethatár felett, mely a használt technika 

sajátosságaitól és a vizsgáló tapasztaltságától is jelentős mértékben függ. A vese 

kehelyrendszerben elhelyezkedő kövek CT vizsgálattal kiválóan ábrázolhatók. MR 

vizsgálattal jelvesztést láthatunk minden sequentián a kövek vetületében (kellően nagy kő 

esetén vizualizálható). Fontos, hogy az esetek többségében a panaszokat az ureterben 

elhelyezkedő és pangást okozó kövek adják, ezek megítélése a natív hasi vizsgálattal és 

kiválasztásos urográphiával méretüktől és anyaguktól függő. UH-gal csak a gyakori 

következményes üregrendszeri pangás és a juxtavesicalisan vagy ureter felső harmadában 

elhelyezkedő kövek ábrázolódnak nagy valószínűséggel, de a bélgázoktól ezek a területek is 

fedettek lehetnek. Összességében - figyelembe véve a felmerülő klinikai kérdéseket - a 

pontos lokalizáció, kőtípus, pangás vagy kiváltó ok esetleges szövődményes állapotok, 

ureterkő gyanú esetén natív CT vizsgálat javasolt. A dózisterhelést figyelembevéve 

elsősorban alacsony dózisú CT vizsgálat elvégzése ajánlott. A kövekben mért denzitás 

értékekből következtethetünk a kő anyagára is, további segítséget nyújtva a klinikusnak a 

terápia tervezésében.  
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19. ábra Többszörös kőképződés a jobb vesében a) 3D reconstrukciós és b) coronalis natív 

képeken 

16.5. A veseerek megbetegedései 

A vesék artériás vérellátásával kapcsolatban megjegyzendő, hogy az esetek több mint 40%-

ban az a. renalis főtörzsön kívül jelen van accessorius vagy más néven poláris arteria. A 

számfeletti arteria általában az a. renalistól distalisan ered az aortából. A patkóvese és egyéb 

az anatómiai lokalizáción kívül elhelyezkedő dystopiás vesék csaknem mindig rendelkeznek 

polaris arteriákkal, ezek eredhetnek az aortától distalisan, az iliacalis erekből is. Az a. 

renalisokból ered az a. adrenalis inferioris, ritkán eredhet még az a. gonadalis, az a. adrenalis 

és az a. phrenica inferior is. Fontos, hogy az arteria renalis a pyelon magasságában egy 

ventralis és egy dorsalis ágra válik. A ventralis ág látja el az elülső és felső részét a 

veseparenchymának, míg a dorsalis értelemszerűen a hátsó-alsó fél vérellátásáért felel. A 

ventralis és dorsalis részek találkozásánál egy viszonylag avascularis terület (Brodel‟s line) 

jön létre, mely a percután nephrostomiák kialakításának elsődleges célpontja. Az a. renalis 

főágak tovább oszlanak segmentalis, interlobaris és arcuata ágakra. Az a. renalisok elzáródása 

esetén kollateralis rendszerek nyílnak az inferior adrenalis, capsularis, ureter, gonadalis, 

intercostalis, lumbalis arteriák felől. Az intrarenalis collateralis hálózatok nem  

elégségesek az infarktuson átesett területek megfelelő ellátásához.  

  
 

20. ábra A vese többszörös polaris artériás rendszerének a) 3D reconstrukciója és b) coronalis 

képe 
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A vénás rendszer jobbára követi az arteriás ellátást. A bal véna renalis 2-10%-ban lehet 

retroaorticus lefutású. A retrocavalis ureter az esetek 0.1%-ban fordul elő.  

 
 

21. ábra A bal vena renalis retroaorticus lefutása 

Az intrarenalis arteriák megbetegedései közül a kollagén eredetű vascularis elváltozások 

körébe tartozik a polyarteritis nodosa. Az érfal minden rétegét érintő panarteritis, melyre 

típusosak a media rétegében lévő focalis necrosisok. A veseérintettség ezeknél a betegeknél 

90% körüli. Csak az angiográfiás vizsgálaton láthatóak a betegségre jellemző kis aneurysmak 

az interlobularis erek oszlásainál. Az aneurysmák rupturáinak következményeként fellépő 

vérzés legjobban CT vizsgálattal detektálható. Nem típusos jelként a parenchyma széli 

behúzódásai, hegesedési ábrázolódnak akár CT, akár UH vizsgálat segítségével. Az 

aneurysmák a májban, lépben, pancreasban, izmokban és az emésztőrendszerben is 

megjelenhetnek. Hasonló morphológiai eltéréseket találunk Wegener-granulomatosisban, 

SLE-ben, iv. droghasználókban.  

A kis arteriolákat érintő nephrosclerosis, mely a magasvérnyomás betegség következménye, 

nem bír specifikus radiológiai jelekkel, de az anamnesisből, valamint az angiográfián látható 

abrupt szűkületekből, előrehaladott állapotokban telődéskiesésekből következtethetünk a 

betegségre.  

A renalis eredetű hypertonia származhat a veseparenchyma azon akut vagy krónikus 

elváltozásaiból, melyek esetenként aktiválják a renin-angiotenzin rendszert. Ebbe a csoportba 

tartozhatnak olyan betegek, akiknél a hypertonia hátterében hydronephrosis, jelentős 

kompressziót kifejtő vesecysta, krónikus pyelonephritis, vesetumor vagy juxtaglomerularis 

tumor, esetleges traumás szövődmény áll. Gyakoribb azonban a renovascularis eredet. 

Megjegyzendő, hogy bár az összes hypertoniás beteg csupán 1-4%-át alkotják a 

renovasculáris betegek, azonban jellemzően a ritkább 20 év alatti és 50 év feletti indulást 

mutató betegek csoportjába tartoznak. A kiváltó ok ezen esetekben ischaemiára bekövetkező 

renin felszabadulás. Az ischaemiát az a. renalison bekövetkező szűkület okozza. 

Atherosclerotikus eredet a leggyakoribb. A szűkület általában az eredést követő 2 cm-es 

szakaszon található. A fibromuscularis dysplasia a betegek kb. 30%-ában kórok. 

Patológiailag kollagén szaporodik fel az érfal valamely rétegében, ez alapján több csoportra 

is osztható úgymint intimalis, médiát érintő és adventitialis eredetre. A radiológiai 

diagnosztikában a Doppler UH lehet a kiinduló vizsgálat, de ez kevésbé szenzitív mint az 

MR vagy CT angiográfia. További hátránya, hogy igen nagymértékben függ a 

teljesítőképessége a beteg alkatától és a vizsgáló orvos személyétől. Az 50% feletti 
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stenosisok detektálásában a CTA sensitivitása 90%, specificitása 97% körüli, tehát igen jó 

módszer, mely a keresztmetszeti képalkotás minden további előnyével bír. Az MRA 

alapvetően gadolinium adását követően történik, a korábban alkalmazott TOF módszer több 

hibalehetőséggel bír. A nephrotoxicitás itt is figyelembe veendő, de egyéb szempontok és 

megfontolások alapján a CTA-n kívül az MRA a másik választandó módszer a renovascularis 

hypertonia gyanú esetén. Korábban az angiographia volt a gold standard módszer, manapság 

a keresztmetszeti képalkotó vizsgálatok nagy száma, könnyebb elérhetősége mellett, és az 

alkalmazott technika ugrásszerű fejlődésével ez már nem jelenthető ki egyértelműen. 

Kérdéses esetekben szerepe jelentős. Alkalmazása indokolt, ha nagy valószínűséggel egy 

ülésben beavatkozás (intervenció) követi. A stenosisok megoldására PTA a leggyakoribb 

módszer, ezt a beavatkozást is angiographia előzi meg.  

 
a  

 
b  

 

22. ábra: Arteria renalis stenosis a) MRA és b) DSA képe 

A vena renalis thrombosisát láthatjuk membranosus glomerulonephritisben, a betegek 

csaknem 50%-ban. Extrem fokú dehydratio is vezethet vena renalis thrombosishoz, 

elsősorban gyerekekben. Külső kompressziót okozhat a vena renalison retroperitonealis 

fibrosis vagy tumor, akut pancreatitis következményes folyadékgyülemmel a perirenalis 

térben, trauma okozta vérzés is megnövelve a vénás thrombosis veszélyét. Thrombocytosis is 

szóbajön mint hajlamosító tényező. Az előrehaladott veserákok esetében a tumor thrombus 

gyakrabban alakul ki a bal oldalon. A thrombosis kimutatásában a megfelelő fázisokban 

végzett CT vizsgálat igen jó módszer. Az MRI vizsgálat érzékenysége a CT vizsgálatnál is 

jobb a vena renalis thrombosis irányában. A Color Doppler UH vizsgálat is hasznos lehet 

amennyiben a teljes érszakasz biztonsággal ábrázolható.  
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16.6. A húgyelvezető rendszer és elváltozásainak 

radiológiai diagnosztikája, az ureterek és hólyag 

16.6.1. Ureter 

Az ureter klinikai szempontból jelentős fiziológiás szűkületei a pyeloureteralis átmenetben és 

a juxtavesicalis szakaszon találhatók. Az ureterkövek leggyakrabban ezekben a 

lokalizációkban akadnak el. A kereszteződések ismerete mind a klinikus mind a radiológus 

számára fontos részben műtéttechnikai részben differenciáldiagnosztikai megfontolásokból. 

Az ureter felületes helyzetben keresztezi az a. iliaca externa és interna oszlását. Ettől 

proximalisan férfiakban az a. testicularissal, nőkben az a. ovaricával kereszteződik, ezekhez 

képest mélyebben fut. Szintén a mélyben fut az a. uterinával ill. ductus deferenssel való 

kereszteződésében. Az erek lekötése esetén az ureter is sérülhet, vizeletelvezetési zavart 

létrehozva.  

A fejlődési rendellenességek közül megemlítendő az ureter bifidus, amikor is a kettős 

üregrendszerből két ureter halad a hólyag irányában és külön szájadzik a lumenbe.  

 
 

23. ábra Ureter bifidus késői fázisú coronalis reconstrukciós CT képek 

Ureter fissus esetén az ureterek a hólyagba való beszájadzás előtt egyesülnek.  

 
 

24.ábra Ureter fisuss urographias jellegű CT képe 
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Megaloureter esetén a lumen extrém fokban tág beidegzési zavar vagy megtöretés, szűkület 

következményeként.  

A retrocavalis ureter értelemszerűen a jobb oldalon jön létre, és jelentősége a gyakori 

vizeletelfolyási zavarban rejlik, felismerése fontos.  

Az ureterek radiológiai képalkotásának alapja a lumen kontrasztanyaggal való kitöltöttsége. 

Mind a hagyományos urográfia, ante- vagy retrográd kivitelezett katéteres feltöltés, 

mind a keresztmetszeti képalkotók (CT, MR) megfelelő fázisban végzett urográfiás jellegű 

képanyaga kellő információt nyújt az ureterek állapotáról. Az ureterek intraluminalis 

elváltozásainak képalkotása is lehetséges már manapság virtualis endoluminális 

módszerekkel. Intra- és extraluminalis eredetű szűkületek, térfoglalások kimutatásában 

elsődleges választandó módszer a többfázisú CT vizsgálat, amennyiben a kő okozta 

szűkületeken túl igen szenzitív egyéb térfoglaló folyamatok, veleszületett vagy szerzett 

rendellenességek kimutatásában is. Az UH tekintettel az ureterek bizonytalan, általában csak 

részleges ábrázolására, főleg gázos belek és corpulens betegek esetében korlátozott értékű 

vizsgálómódszer a felső húgyelvezető rendszer esetében.  

16.6.2. Húgyhólyag 

A hólyag vertex corpus és fundus részei közül a fundus helyzete viszonylag rögzített, a fascia 

pelvisen fekszik. Férfiakban a prostatát találjuk közvetlenül a fundus alatt, így a prostata 

elváltozásai, elsősorban hypertrophiája gyakran nyilvánul meg a fundus bedomborításában. A 

fundus hátsó-alsó részén található a két ureter beszájadzása. A belső húgycsőnyílás és az 

ureterek által létrehozott háromszög alakú terület a trigonum vesicae.  

A hólyag fejlődési rendellenességei közül a leggyakoribb a diverticulum. Férfiakban 

nagyobb arányban fordul elő. Predilekciós helye az ureter szájadék környéke, ennek 

fejlődéstani okai vannak: a trigonum és a hólyagfal eltérő embrionalis úton alakul ki. Vizelési 

panaszok mellett pyuria jelentkezhet a hosszan fennálló pangás miatt. A nagy diverticulum 

magát az ureter szájadékot is nyomhatja akár üregrendszeri pangást is okozva.  

 
a  

 
b  

 

25. ábra Hólyagdiverticulum a) natív és b) késői fázisú axilais CT képe 

Differenciáldiagnosztikai nehézséget okozhat az ureterokele, mely az intravesicalis 

ureterszakasz tágulata és elődomborodása a hólyag lumene felé. A hólyagfali elváltozások jól 

telt hólyag esetében megfelelő technika alkalmazásával UH vizsgálattal is jól detektálhatók.  

A cystitisben látott diffúz hólyagfali megvastagodáson kívül (normális falvastagság felső 

határa 3 mm) a laborvizsgálatok és a beteg panaszai (hasi fájdalom, dysuria, gyakori vizelési 
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inger, esetleges haematuria) is megerősítik a diagnózist. Irányadó lehet a besűrűsödött, 

hyperreflektív elemeket tartalmazó vizelet is a hólyag lumenében. A CT és MR vizsgálattal 

szintén diffúz fali megvastagodás mutatkozik körülírt elváltozás nélkül, ez azonban inkább 

véletlen találat, mert cystitis diagnózis miatt nem végzünk ilyen jellegű vizsgálatokat, csak 

amennyiben felmerül emphysematosus cystitis lehetősége.  

A hólyagtumor férfiakban a második leggyakoribb urogenitalis tumor a prostatarák után. A 

férfi nő arány 3:1. 90%-ban 50 éves kor felett alakul ki. Hajlamosító tényezőként a 

dohányzás, bizonyos foglalkozások és kemikáliák (gumiipar, műanyaggyártás), irradiatios és 

cyclophosphamid kezelés, valamint krónikus infekció szerepel. A vezető tünet a haematuria 

és gyakori vizelési inger, esetleges obstrukciós szövődmények. A definitív diagnózis a 

cystoscopia és biopsia adja, azonban a korai felismerésben és a stagingben a képalkotó 

eljárásoknak központi szerepe van. A megfelelően előkészített telt hólyagú beteg UH 

vizsgálata lehetőséget ad egészen korai papilláris elváltozások felismerésére. A papillaris 

forma jóval gyakoribb, mint az izominvazív típus, azonban gyakran izominvazívvá alakul az 

idő múlásával. A CT és az MR vizsgálatok a fali és perivesicalis terjedésről is információt 

nyújtanak csakúgy, mint a regionális és távoli nyirokcsomó és egyéb áttétek meglétéről. 

Amennyiben a hagyományos cystoscopia nem kivitelezhető pl. urethraszűkület, nagy prostata 

stb. miatt, amennyiben klinikai igény van rá, itt is lehetőség van késői CT felvételekből 

virtualis endoluminalis képek készítésére, csakúgy, mint a vizeletelvezető rendszer többi 

szakaszán.  

 
a  

 
b  

 
b  

 

26. ábra Hólyagtumor a) vénás és b) késői fázisú valamint c) endoluminalis 3D képe 

16.7. A prostata és megbetegedéseinek képalkotása 

A prostata zonális anatómiai felosztása (Mac Neal) alapvető a klinikai és radiológiai 

ismeretek elsajátításához, ismerete fontos. A prostata mirigyállománya perifériás, 

praeprostaticus és centrális részre osztható. A praeprostaticus zónához tartozik a 

tranzitionalis és és periurethralis mirigyek zónája. Nem mirigyes eredetű a mellső 

fibromuscularis stroma. A perifériás zóna adja a normális állomány 70%-át, és jelentősége 

az, hogy innen indul ki a prostatarákok 70% is. A transitionalis zóna a benignus prostata 

hyperplasia gyakori előfordulása miatt jelentős, míg a periurethralis mirigyállomány - bár 

csak a teljes mirigyállomány kb. 1 %-a -, a megnagyobbodott középlebeny ezen a területen 

képződik. A prostatarákok kb. 20%-a indul ki a praeprostatikus területről. A centralis 

zónából a tumorok 5-10%-a indul ki, jelentősége az, hogy ductus deferens és a vesicula 

seminalisok vezetékeinek belépésénél hiányzik a tok, és így ez a terület a daganatok 

periprostatikus terjedésének egyik predilekciós pontja.  
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A prosztatarák az 50 év feletti férfiak leggyakoribb rosszindulatú daganata, így a képalkotás 

és egyéb szűrőmódszerek fontossága kiemelkedő. Egyéb urológiai szervekkel, pl. a vesével 

ellentétben a prosztatán belül a daganat képalkotó vizsgálatokkal nem különíthető el teljes 

biztonsággal, ezért a prosztata biopsziát követően végzett szövettani vizsgálat elengedhetetlen 

a daganat kezelése előtt. A radiológiai módszerek közül a primer felismerésben a 

transrectalis UH és MR vizsgálatoknak van kulcsszerepük. CT vizsgálattal csak a 

kismedencei és távoli metastasisok detektálhatók biztonsággal. Transabdominalis UH-nak 

csak a prostataméret meghatározásában van jelentősége, és az esetleges retentio, pangás 

mértékének meghatározásában. A transrectalis UH vizsgálattal perifériás zónában látható 

típusos echoszegény eltérés UH vezérelt biopsiája is elvégezhető, ami nagy előrelépés a 

vakon végzett perinealis biopsziához képest. Az MR vizsgálat, elsősorban a transrectalis 

tekerccsel végzett MR a lokális terjedés megítélésében és az atípusos elváltozások 

felismerésében segít. Igen érzékeny MR vizsgálati mód a spektroszkópia, mely 

metabolitszintek mérésén alapszik. A prostatatumor esetében ez a kolin és a citrát szintek 

mérése történik. A citrát szint a daganatos sejtekben nagymértékben lecsökken, a kolin szint 

megemelkedik.  

27. ábra Prostatacarcinoma a) t1 kontrasztanyagos fs és b) t2-tse mr képe  

 
a  

 
b  

 

A prostata gyulladásainak diagnosztikája alapvetően klinikai módszerekkel történik. 

Parenteralis széles spektrumú, célzott antibiotikum kezelés ellenére fennálló magas láz esetén 

szükséges a transrectalis UH végzése, amely ilyenkor az akut gyulladásban a fellazult 

oedemás állományon kívül abcessusokat igazolhat, amelyek műtéti kezelése szükséges lehet. 

A krónikus prostatitisre jellemzők az intraprostaticus meszesedések jelenléte, azonban ezek 

egyéb kórállapotok következményei is lehetnek.  

16.8. A herék és megbetegedéseinek képalkotása 

Az embrióban a herék a hasüregben fejlődnek, az indifferens gonádtelep a 3-5. héten jön létre 

a plica genitalisból. A 7. hétre ide vándorolnak az ősivarsejtek és kialakulnak a ductus 

seminiferrusok. 5 héten alakul ki a Wolf cső. A 9. héten a mesenchymából differenciálódnak 

a Leydig sejtek. 10-20. hét megtörténik az elsődleges nemi differenciálódás tesztoszteron 

hatásra. A 7. hónapban a herék leszállnak és magukkal húzzák a hashártyát ill. a proc. 

vaginalis peritoneit, melyből a tunica vaginalis testis alakul ki és ez a születés körül elveszti 

kapcsolatát a hasüreggel. A leszállást a gubernaculum testis vezérli, ebből fejlődik ki a m. 

cremaster és a ligamentum scrotale.  
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A here descendusának zavarai az ectópiás here és a cryptorchismus. Az ectópiás here a 

herezacskón, és a normál migrációs vonalon kívül helyezkedik el.  

Cryptorchismus esetén a here scrotumba való leszállása megkezdődik, de nem fejeződik be. 

A herék kb.10%-a csak az első életévben száll le. A cryptorchismus veszélye sterilitás 

(fibrotizáló hereatrophia) és rosszindulatú elfajulás, melynek fokozott rizikója megkésett 

vagy sebészileg lehozott here esetén is fennáll, és a normális populációhoz képest kb. 25-

szörös.  

A herék vizsgálata alapvetően UH és MR képalkotókkal történik. UH vizsgálatnál fontos a 

nagyfrekvenciás fej használata, color doppler móddal kiegészítve. Az MR vizsgálat a 

descensus zavarainál kiemelt jelentőségű. A tumoros megbetegedések esetén a staging 

vizsgálata has és kismedence nyirokcsomók, valamint távoli metastasisok irányában mind 

MR mind CT vizsgálattal történhet.  

A herék és mellékherék akut gyulladása esetén leggyakrabban a mellékhere vagy egyes 

részének, elsősorban a fej és farok érintettsége valószínű. Az orchi-epidydimitis ritkábban 

fordul elő, míg az izolált orchitis ritka, elsősorban fiatal felnőttkorban mumpszhoz köthető. A 

diagnózis mindenekelőtt klinikai. Az UH vizsgálatnak nagy jelentősége van azonban az 

atípusos vagy terápia rezisztens esetekben. A gyulladásos szövődmények: mellékhere vagy 

here abcessussa echogén falú folyadéktartalmú képlet formájában jelentkezik vagy a 

beolvadást megelőzően echoszegény területként. Tályogképződés mellett kompressziós 

jellegű akut vérellátási zavart okozhat a megnagyobbodott mellékhere, a herét ellátó erek 

leszorításával.  

A krónikus gyulladások lényegében a pachy-vaginitissel járó hydrokelék. A hydrokele a 

tunica vaginalis lemezei között lévő folyadékgyülem. Pachyvaginitis a tunica 

megvastagodása. UH vizsgálat során fontos a megadni a hydrokele mennyiségét, 

lokalizációját és a típusát (septált, mésztartalmú stb.). Hydrokele esetén is fontos kizárni a 

heretumor lehetőségét.  

A heretumorok 25-34 éves férfiak között a leggyakoribb tumor, az összes daganatos 

megbetegedés 1-2%-a. Fokozott kockázatot jelent a családi anamnaesis, a kaukázusi rasszhoz 

tartozás és a cryptorchismus.  

A csírasejtes tumorok adják a heretumorok 95%-át, melyből a seminoma előfordulási aránya 

kb. 60%. A non seminomák a csírasejtes heretumorok 40%-át adják, ide tartoznak az 

embryonális sejtes tumorok, teratomák, choriocarcinoma, yolk sac tumor. A nem csírasejtes 

stromális tumorok a Leydig sejtes és Sertoli sejtes formák. A metastasisok és a lymphoma, 

leukémia herében való előfordulása a primer elváltozásoknál jóval ritkább, elsősorban idős 

korban jelentkeznek, gyakran kétoldaliak. A seminomák jellemzően 30-40 éves korban 

fordulnak elő. Hypoechogén, homogén a megjelenés, 25%-ban metastatizál már a 

felismeréskor, elsősorban retroperitonealis nyirokcsomó, másodsorban tüdő érintettség a 

jellemző. Az alfa-fetoprotein (AFP) szint normális, a beta human chorionic gonadotropin 

(beta hCG) emelkedik. Sugár és chemotherápia érzékeny. A 10 éves túlélés 75-85%.  
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28. ábra Seminoma UH képe 

A nonseminomák UH morphológiájukat tekintve vegyes echogenitású képletek, gyakori 

bevérzés, fibrosis, calcificatio következményeként. Az embrionális sejtes carcinoma 20-30 

éves kor között és kétéves kor alatt fordul elő, igen agresszív, gyorsan ad visceralis 

metastasisokat. A teratoma fiatal fiúkban benignus jellegű elváltozás, mely felnőtt korban 

transzformálódhat malignus betegséggé. A choriocarcinoma 20-30 éves kor között a 

leggyakoribb, jellemzően korán ad metastasisokat főleg a tüdőbe, gyakran alig felfedezhető 

primer laesio mellett.  

 
 

29. ábra Choriocarcinoma UH képe 

A herébe adott metastasisok előfordulási gyakoriságának sorrendje primer eredet 

szempontjából felnőttekben a következő: prostata, tüdő, vese, gastrointestinalis traktus, 

hólyag, pajzsmirigy, melanoma. Gyermekekben leggyakoribb a neuroblastoma. A 

metastasisok gyakran multiplex, bilateralis megjelenést mutatnak és leginkább 

hypoechogének. A vérképzőszervi tumorok hereérintettsége az összes heretumor 7%-át adja. 

Leggyakoribb 50 év felett és 40%-ban bilateralis formában jelenik meg. Diffúz vagy focalis 

echoszegény területeket detektálhatunk, leukémiában előfordulhat az egész here involvatioja 

is.  
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16.9. A petefészkek és megbetegedéseik vizsgálata 

A női kismedence és a petefészkek vizsgálatának alapvető modalitása a transvaginalis UH. 

A tumoros elváltozások esetén a lokális terjedés és távoli metastasisok irányában a CT 

vizsgálat alapvető jellegű. Az MR vizsgálat fiatal vagy terhes nőknél is alkalmazható hasonló 

céllal és eredményességgel, mint a CT vizsgálat, ezen kívül a petefészek elváltozások 

differenciáldiagnosztikájában is nagy jelentőséggel bír. Kiemelt jelentősége van az 

endometriosis és a peritonealis implantáció kimutatásában is.  

A petefészek gyulladásos elváltozásainak diagnosztikája a klinikai adatok és laboratóriumi 

eltérések mellett az UH vizsgálaton alapszik. A gyulladt petefészek térfogata megnő, 

vascularisatioja fokozódik, környezetében és a kismedencében szabad folyadék jelenhet meg. 

Tuboovarialis abcessus esetén vastag falú letokolt folyadékgyülemet találunk a régióban. A 

sűrű folyadékban UH vizsgálattal rétegződés vagy gázképződés figyelhető meg.  

A petefészek daganatok sokszor larvált indulást mutatnak, a megbetegedés kezdetén panasz 

nincs. A hormontermelő daganatok rendellenes vérzéssel vagy fogyással jelentkezhetnek, 

vagy nagyobb tumorok esetén haskörfogat növekedése, ascites lehet az árulkodó jel. A 

diagnózis transvaginalis és/vagy transabdominális UH vizsgálaton alapszik, a stadium 

beosztáshoz CT ill. MR vizsgálat szükséges. A petefészkek tumoros elváltozásainak 75%-át 

az epithelialis sejtekből kiinduló elváltozások adják.  

16.9.1. Epithelialis tumorok 

a.) Benignus tumorok: serosus cystadenoma, mucinosus cystadenoma, Brenner tumor. A 

petefészek tumoros megbetegéseinek 80%-át adják.  

A serosus cystadenoma az összes benignus elváltozás mintegy 40%-ban fordul elő egy vagy 

2 két oldali a alesio. A legtöbb beteg 40-50 év körüli. A tumor megjelenésést tekintve 

általában „simplex cysta”, amennyiben septummal rendelkezik az vékonyabb mint 3mm. A 

tiszta folyadéktartalomnak megfelelően a cystabennék alacsony jelintenzitású T1 képeken és 

magas jelintenzitású T2 képeken Parenchymás fázisban kontrasztanyag nem jut a cystába. A 

késői felvételen a fal és esetleges belső növedék densitása is emelkedhet, csakúgy, mint a 

cystabennék densitása. Elmeszesedett psammoma testeket gyakran tartalmaz.  

A mucinosus cystadenoma az összes benignus ovarialis tumoros elváltozás 20-25%-át adja és 

csupán 2-3%-ban kétoldali. Általában felfedezésekor már igen kiterjedt az elváltozás, (10 cm 

fölötti). A leasioban az erezett válaszfalakkal elválasztott rekeszek különböző densitásúak 

lehetnek. A tumor rekeszei nem halmozzák a kontrasztanyagot és bennük nem találunk fali 

növedéket. Jellemzően MR vizsgálaton a gél jellegű tartalom következtében a jelintenzitás T2 

felvételeken magasabb mint a vízé és alacsonyabb, mint a serosus formáé. A felvételen 

legalább egy rekesznek a többi területhez képest magas jelintenzitásúnak kell lennie (az izom 

intenzitásánál magasabbnak).  

A Brenner tumor az összes ovarialis tumoros eltérés csupán 1-3%-át adó ritka elváltozás. A 

leggyakrabban 50 éves kor körül fordul elő. Típusosan solid, kis laesio (az esetek 60%-ban 

kisebb, mint 2cm) , sokszor kiterjedt meszesedéseket tartalmaz. A tumor CT és MR 

vizsgálattal sem arteriás sem parenchymás fázisban nem mutat kontrasztanyag halmozást. A 

T2 jellegű képeken a jelintenzitása igen alacsony. Az UH vizsgálaton echodús tumort 

találunk szegényes vascularisatioval, meszesedéssel.  
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b.) Az epithelialis eredetű malignus tumorok az ovarium malignus tumorainak 86%-át 

képviselik, gyakran kétoldaliak. Az epithelialis eredetű tumorok adenocarcinomák. Nem 

epitheliaslis tumorok a csírasejtes és stromalis tumorok. A petefészekrák a nőkben előforduló 

összes daganatos megbetegedés 4%-át képviseli. A legmagasabb halálozási rátával járó 

nőgyógyászati tumor. Nőkben a 6-ik leggyakoribb daganat. Klinikailag a lappangó, 

tünetmentes kezdet jellemző a betegségre, mely következtében a felfedezéskor már 

rendszerint előrehaladott állapotot találunk. Menopausa körül a leggyakoribb.  

Cysticus és/vagy solid megjelenési formát mutatnak, ez utóbbiak rendszerint echodúsak. UH 

vizsgálat során malignitás mellett szól a 4 cm nél nagyobb petefészek átmérő, a vastag fal 

(3mm feletti átmérő), a solid bennék és a belső növedék megléte. Szintén UH vizsgálattal jól 

detektálható az angiogenesis és a stromareakció okozta kifejezett vascularisatio a fali 

növedékekben.  

A pulzus doppler vizsgálattal a neovascularisatiot mutató területeken a media nélküli érfalak 

miatt alacsony rezisztencia értékekek mérhetők. MR vizsgálattal artériás fázisban 

hypervascularisatio, a parenchymás fázisban is megtartott kontrasztanyag halmozás a 

jellemző. T1 súlyozott felvételeken cysticus formában a folyadék jelintenzitása közel áll az 

izmokéhoz, a belső solidumok alig láthatók, ezek kontrasztanyagadást követően jól 

ábrázolhatók. T2 felvételeken a magas jeladású folyadékon belül jól elkülönülnek a solid 

részek. A tumor szóródásának fő irányai anatómialilag magyarázhatók. Bal oldalon a 

phrenico-colicus szalag anatómiai gátat hoz létre, így a sejtek a mesocolon transversum alatt 

a jobb oldali subphrenicus tér felé vándorolnak. Intradiaphragmaticus nyirokérrendszeren 

keresztül a daganatsejtek a subpleuralis térbe és az elülső mediastinalis térbe jutnak. Így a 

három fő áttétképzési hely: Douglas üreg, nagycseplesz, jobb oldali subphrenicus tér; 

nyirokcsomók tekintetében az inguinalis és iliaca externa rendszere valamint a paraaorticus 

nyirokcsomók. A haematogén áttétképződés fő helyei a máj , tüdők, pleura és a vesék.  

  
 

30. ábra Kiterjedt ovariumcarcinoma a) t1 súlyozott coronalis és b) kontrasztanyag adást 

követő MR képe 
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Nem epithelialis eredetű benignus elváltozások:  

16.9.2. Germinalis tumorok 

A germinalis tumorok az ovarium tumorok 15%-át adják, és 10-15%-ban bilateralis 

előfordulásúak. A germinalis tumorok 95%-ban dermoid cysta vagy másnéven érett cysticus 

teratoma formájában jelennek meg. A cysta belseje az esetek 90%-ban zsírt tartalmaz. 

Jellemzője a zsírtartalom mellett a Rokitansky csomó megléte. Ez a típusos fali betüremkedés 

változatos, szöveti tartalommal bír, amennyiben mindhárom csíralemez eredetű képletet 

tartalmazhat. Az elváltozás típusos igen magas jeintenzitást mutat T1 jellegű képeken, és 

nagy jelvesztést mutat a zsírelnyomásos méréseken..Gyakori a mucinosus tumorral való 

együttes előfordulás. Előfordulhat a teratoma torsioja vagy ruptúrája is, ekkor akut hasi 

kórkép jelentkezik. Malignus elfajulás csak az esetek 2%-ban várható, ennek veszélye 

leginkább a postmenopausában lévő 10cm-nél nagyobb tumorral rendelkező betegeknél áll 

fent.  

  
 

31. ábra Dermoid cysta a) t1 jellegű zsírelnyomásos, kontrasztanyag adást követő és b) t2 

jellegű tse axialis MR képe 

16.9.3. Gonad-stroma eredetű tumorok 

Gonad-stroma eredetű tumorok közül a fibromák csupán 3-4%-át adják az ovárium tumoros 

megbetegedésinek. Gyajori bennük a cysticus degeneratio. A fibromák T2 képeken alacsony 

jelintenzitásúak a myometriumhoz képest, míg T1 képeken a jelintenzitásuk hasonló a 

myometriuméhoz. Kontrasztanyag halmozásuk a myometriuméhoz képest elmarad, és 

inhomogén jellegű. Az esetek 50%-ban ascites is jelen van. Amennyiben ascite, pleuralis 

folyadék és fibroma együttesen fordul elő Meigs syndromáról beszélünk.  

16.9.4. Endokrin tumorok  

Ritka tumorok, elsősorban 30 évnél fiatalabb nőkben fordulnak elő. Az endokrin tumorok 

multilocularis elváltozások, kifejezett kontrasztanyag halmozási effektust mutathatnak a 

perifériáról a centrum irányában betelítődve. Septumok is előfordulhatnak bennük. A tumort 

körülvevő stroma szövet általában oedémásan duzzadt, mely jól elkülönül, mivel ezek a 

terimék tokkal rendelkeznek. Az endokrin tumorok ösztrogén és androgén hormonokat is 

termelhetnek. A típusos tok jelintenzitása T2 képeken alacsony, a bennék jelintenzitása igen 

magas.  

Endometriosisban az uteruson kívül endometrialis eredetű szövetekből álló szigetek jelennek 

meg. A két leggyakoribb megtelepedési hely az ovarium és a peritoneum. Az elváltozások 
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körül gyulladásos reakció detektálható. Kimutatásában az MR vizsgálat a legérzékenyebb, a 

laesiokban haemorrhagias bennék (haemoglobin bomlástermékre jellemző jelmenet), 

megvastagodott cystafal, szabálytalan belső fal látható.  

  
 

32. ábra Endometriosis a) axilis t1 súlyozott zsírelnyomásos kontrasztanyag adást követő és 

b) sagitalis t2 súlyozott MR képe 

16.10. Az uterus és megbetegedéseinek képalkotása 

A transabdominalis és transvaginalis UH vizsgálat mellett az MR vizsgálat a legjobb 

módszer az uterus és a női kismedence kóros elváltozásainak detektálásában. A 

keresztmetszeti képalkotás minden előnye mellett a sugármentes vizsgálati eljárás kiemelt 

jelentőségű fiatal betegek, terhesek esetében. Tekintettel a kiváló kontraszt- és térbeli 

felbontásra az idősebb betegeknél is választható vizsgálat, amennyiben az UH nem ad 

megfelelő diagnózist.  

 

Az uterus corpusának képalkotását az életkor és a hormonális status befolyásolja. A natív CT 

vizsgálaton az uterus corpusát alkotó három réteget: endometrium, junctionalis zóna, 

myometrium, nem lehet elkülöníteni. A kontrasztanyag adását követő sorozatokon, 

elsősorban artériás fázisban van esély az erős halmozási effektust mutató myometrium és a 

relatíve hypodens további két réteg megkülönböztetésére. Transabdominalis vagy 

transvaginalis UH-gal az egyes rétegek elkülöníthetők, pontos átmérőik UH vagy MR 

vizsgálattal adhatók meg.  

Az MR sequentiák tekintetében a T1 súlyozott képeken szintén csak kontrasztanyag adását 

követően válnak láthatóvá az egyes rétegek, mind az endometrium, mind a myometrium 

halmozza a kontrasztanyagot, a junctionalis zóna kontrasztanyag halmozása így jelintenzitása 

is elmarad az előző két rétegtől. A T2 súlyozott képeken kiválóan elkülöníthetők az egyes 

rétegek. Az endometrium magas jelintenzitást ad, a junctionalis zóna jelintenzitása alacsony, 

míg a myometrium jelintenzitása közepes értéknek tartható.  

A menstruációs ciklus hormonális változásai erősen befolyásolják az endometrium és a 

junctionalis zóna vastagságát. Az endometrium a korai proliferatív fázisban 1-3 mm közötti, 

majd a secretoros fázis közepén már 5-10 mm, az ösztradiol hatás miatt legnagyobb 

vastagságát a ciklus 8-16-ik nap között éri el.  

A junctionalis zóna a legnagyobb vastagságát a 24-ik napon éri el. Az átlagos vastagsága 5 

mm körüli. Amennyiben a vastagsága meghaladja 12 mm-t adenomyosisról beszélünk. Az 

uterus kontrakciója ritkán differenciáldiagnosztikai problémát okozhat, amennyiben a 

junctionalis zóna vastagabbnak imponál a kontrakció alatt.  
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Menopausát követően nem csak az uterus corpusa lesz kisebb, hanem az endometrium normál 

vastagsága is jelentősen csökken 3-5 mm-re. A myometrium jelintenzitása is alacsonyabb 

lesz, így a junctionalis zónától való elkülönítése nehezebbé válik. Megjegyzendő, hogy a 

hormonterápiában részesülő nők endometrium vastagsága menopausa után is elérheti a 10 

mm-t.  

Fogamzásgátlók ill. egyéb hormontartalmú szerek szedése a myometrium jeladását fokozzák, 

a junctionalis zóna vastagságát növelik. Magas oestrogen tartalmú orális fogamzásgátló 

alkalmazása az endometrium vastagságát növelheti. A tamoxifen kezelésben részesülők 

endometrium vastagsága szintén nőhet, azonban a változás a szerkezetre nézve inhomogén 

jellegű, így egyes esetekben felmerülhet endometrium carcinoma gyanúja is.  

A cervix ellentétben a corpusnál leírtaknál, csak igen mérsékelt anatómiai és képalkotásbeli 

eltéréseket mutat az életkor előrehaladtával, csakúgy, mint fogamzásgátló vagy egyéb 

hormonális kezelés alatt.  

CT vizsgálattal a cervix fal rétegei nem differenciálhatók, ez igaz a natív T1 súlyozott MR 

felvételekre is. A T2 súlyozott képeken a belső erős jelmenetet mutató (az endocervicalis 

mucosának megfelelő), a legvastagabb középső alacsony jelintenzitású (cervicalis stroma), és 

a külső közepes jelintenzitású kötőszövetekben gazdag réteg jól elkülöníthető. További 

vékony, magas jelintenzitású rétegként jelenhet meg a canalis cervicalisaban a mucosus 

folyadék. A plicae palmatea redők is jól láthatók megfelelő felbontású T2 képeken, csakúgy 

mint a Naboth tüszők, ez is normál jelenség.  

Az uterus benignus elváltozásai  
A leiomyoma vagy fibroma a leggyakoribb benignus daganat az uterusban. A nők 25-50%-

ban fordul elő az irodalmi adatok alapján, de autopsziás adatok szerint az előfordulási arány 

még magasabb. Az elváltozás azonban csak az esetek mintegy harmadában okoz tüneteket. A 

tünetek gyakran abnormális menstruációs vérzés (menorrhagia, dysmenorrhagia és 

következményes secunder anaemia) formájában jelentkeznek. A leiomyoma térfoglaló jellege 

és következményes pressziós hatása révén egyéb tüneteket is okozhat a kismedencében 

(gyakori vizelési inger, obstipáció, kismedencei fájdalom, dyspareunia). Kiemelendő, hogy az 

infertilitás hátterében is állhat az uterusban található fibroid.  

Fejlett országokban a hysterectomiák leggyakoribb oka ezen benignus uterus elváltozás, 

annak ellenére, hogy manapság már számos interventios módszer és szervmegtartásos 

sebészeti technika jelent alternatív megoldást. Ezen eljárások tervezhetőségében és az 

indikációk felállításában a modern képalkotó eljárásoknak igen nagy szerepük van.  

A fibroidok döntően simaizom tartalmú tumorok, melyek létrejöttében és növekedésében a 

reproduktív korban lévő nőkben előforduló szteriod hormonoknak van döntő szerepük. 

Hormonterápiában részesülőknél a leiomyomák előfordulásának kockázata emelkedik. 

További rizikócsoportba tartoznak azon személyek, akiknél korai menarche, vagy késői 

menopausa, obesitás, esetleg Tamoxifen kezelés áll fenn. A dohányzás és a hússzegény diéta 

a fibroma előfordulását csökkenti.  

Az elváltozás jól körülírt kerekded, gyakran pseudocapsulával rendelkező szövettöbbletként 

elsősorban az uterus fundusában és corpusában fordul elő, azonban a cervixben (<8%) és a 

méhfüggesztő ligamentumokban is megjelenhet.  

Transabdominalis és/vagy transvaginalis UH-gal a különböző típusú fibromák 

echogenitása igen változatos, gyakran echoszegények, de lehetnek isoechogének és 

echodúsak is. Az echostruktúra is lehet homogen, akár heterogén is. Meszesedés igen 

gyakori. A fibroid göbök előfordulási helyüktől függően lehetnek subserosus, intramuralis, 

vagy submucosus laesiok, utóbbi polypoid is lehet.  
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Az MR vizsgálat kiváló szöveti felbontó képessége folytán és a rekonstrukciók adta 

lehetőségek figyelembevétel az elsőszámú módszer az elváltozás topográphiájának pontos 

meghatározásásban. A fibroid tumorok T2-szekvencián pontosan elkülöníthetők a környező 

myometriumtól, a junctionális zónától és az endometriumtól is. Az MR egyéb kismedencei 

eltérések (pl. a parametriumokat érintő térfoglaló folyamatok) miatt felvetődő 

differenciáldiagnosztikai problémák megoldására is kiválóan alkalmas módszer. A struktúrák 

pontos lokalizációja és megjelenítése alapvető a későbbi szervmegtartó beavatkozások 

tervezésében. A CT vizsgálat teljesítőképessége ilyen tekintetben is jóval elmarad az MR-

étől, még kontrasztanyag adása után is. MR vizsgálatnál T1 jellegű képek készítése esetén 

kontrasztanyag adása szükséges a myometrium és elváltozásainak pontos megítélésére.  

  
 

33.ábra Intramuralis lokalizációjú myoma a) t1 jellegű zsírelnyomásos kontrasztanyagos 

axialis és b) t2 súlyozott tse sagitalis mr képe 

MR vizsgálattal morphológiájukat tekintve két csoportra bonthatók:  

1. csoport: szövődmény nélküli laesiok, T1 méhizomzattal egyező, T2 felvételen attól 

elmaradó jelintenzitással.  

2. csoport: scleroticus-hyalinos degeneratio, oedemas transformatio, sarcomás 

transformatio, borderline laesiok.  

Az endometrium pathológiás elváltozásai, az uterus mucosa atrophia és mucosa 

hyperplasia, valamint az endometrium körülírt megvastagodásai okozta endometrium 

polypok mind MR, mind UH vizsgálattal jól detektálhatók, mérhetők. Az uterus 

endometriosisának, vagy más néven adenomyosisának detektálásában az MR vizsgálat 

kiemelt jelentőségű, az érintett területek T2 sequentián alacsony jeladást mutatnak eltérően a 

magas jeladású myomától.  

Az endometrium carcinoma világviszonylatban a 7-ik leggyakoribb daganatos megbetegedés 

a nők körében. A fejlett országokban az emlő, tüdő és colon carcinoma után a negyedik a 

gyakoriság sorrendjében. Leggyakrabban a menopausa után fordul elő.  

A vezető tünet a vérzés ismételt megjelenése menopausa után, vagy menopausa előtt 

rendellenes menstruációk megléte.  

Fokozott kockázatúak a nulliparák, a túlsúlyosak, az hypertoniában vagy diabetesben 

szenvedők, az idősek, valamint azok akiknek anamnaesisében emlőrák vagy Tamoxifen 

kezelés szerepel. Az endometrium carcinoma része lehet a HNPPC (hereditary nonpoliposis 

colon cancer) syndromának is.  
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A diagnosztikában első lépésként transabdominalis (TAUH) és/vagy transvaginalis (TVUH) 

UH vizsgalat végzendő. Irodalmi adatok alapján az 5 mm-es endometrium vastagság 

postmenopausában kórjelző lehet, ugyanis 5 mm-es endometrium átmérő alatti elváltozás 

csak az összes daganatos beteg 1%-ban detektálható. A kedvező UH nem zárja ki teljes 

biztonsággal a daganat lehetőségét, ennek ellenére hatékony szűrő módszer 

postmenopausában lévőknél. Menopausa előtti életkorban lévőknél és hormonpótló 

terápiában részesülőknél az UH hatékonysága kisebb.  

Mind a daganat felismerésben mind a lokákis stagingben MR a legérzékenyebb módszer, 

mellyel a myometrium inváziója és annak mélysége, az esetleges cervix stroma és a lokális 

nyirokcsomó metasztázisok megléte is kimutatható.  

T2 súlyozott képeken az endometrium tumor jelintenzitása magasabb, mint a myometriumé, 

és alacsonyabb mint a normál endometriumé. Az MRI vizsgálat bár nem tud differenciálni a 

benignus és malignus intracavitalis endometrium elváltozások között, de nagyobb a 

valószínűsége a joindulatú polypoid laesionak amennyiben egy centralis hypointenz fibrosus 

rész jelen van az elváltozásban.  

T1 prekontrasztos képeken az elváltozás biztonsággal nem differenciálható. T1 

posztkontrasztos képeken a tumor a normál myometriumhoz képest alacsonyabb 

jelintenzitású.  

Félrevezető lehet friss vér megjelenése az uterus üregében, mely polypoid eltérést utánozhat 

mind morphológiájában mind jelintenzitásában a T2 képeken.  

A myometrium inváziója az uterus üregét kitöltő tumor esetén kérdéses lehet, ugyanis ezen 

esetekben a myometrium látszólag kiszélesedik és ez invázió gyanúját kelti.  

Az izominvázió kritériuma azonban nem az átmérő nagysága, hanem a junctionalis zóna 

állapota. Amennyiben a junctionalis zóna megszakad, vagy elmosott kontúrú a folyamat a 

myometriumba tör.  

Amennyiben az endocervicalis csatorna kiszélesedik és a junctionalis zóna megszakad, 

tumoros infiltratio véleményezhető. Emlékeztetőül a normál junctionalis zóna T2 képeken 

alacsony jelintenzitású, T1 kontrasztos képeken a tumoros invázió elkülönül a myometrium 

magas jelintenzitásától.  

A stagingben fontos szempont még az uterus serosájának, a vaginanak, a kismedencei 

nyirokcsomóknak és a hólyag vagy rectum falnak az érintettsége. FIGO (International 

Federation of Gynecology and Obstetrics) rendszer alapján a stádiumok ezek alapján IIIA-

IVA-ig változnak.  

  
 

34. ábra Cervixre terjedő endometrium carcinoma a) sagitalis t1 jellegű zsírelnyomásos 

kontrasztanyag adást követő és b) sagitalis t2 súlyozott mr képe 
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A CT vizsgálat azon esetekben választandó, amikor MRI kontraindikált, vagy a távoli 

metastasisok keresése a cél.  

A felismert tumor terápiája alapvetően sebészi, adjuváns sugárkezeléssel kiegészítve, mely 

stadiumtól függően lehet külső sugárterápia, és vagy vaginalis brachyterápia. Az inoperábilis 

esetekben szintén külső sugárterápia vagy vaginalis brachyterápia jelenthet palliatív kezelést. 

Az 5 éves túlélés tekintettel arra, hogy már korai stadiumban jelentkeznek panaszok és a 

felismerés időben lehetséges, viszonylag jónak mondható: az 5 éves túlélés I stádiumban 

(FIGO rendszer) 80% körüli. Az igen előrehaladott IV-es stádiumban az 5 éves túlélés 25%-

körüli. A prognózis a daganat típusától is függ, a nem endometroid sejttípusú endometrium 

carcinomák, mint a világos sejtes, vagy serosus típus, bár csak a megbetegedések 10%-át 

adják a halálozás 50%-ért felelősek.  

A cervix carcinoma az összes tumoros megbetegedés mintegy 4%-ért felelős. A fejlett 

országokban a 8-ik leggyakrabban előforduló tumor. A betegség kialakulásának leggyakoribb 

oka a HPV (leggyakrabban 16, 18 szerotípus) okozta fertőzés. Rizikófaktorok a gyakori 

szexuális partner csere, a hygiénia hiánya, az immunszuppresszív állapotok, a dohányzás.  

A folyamat lokális laphámproliferátioval indul, majd praecancerosus állapotként a cervicalis 

intraepitelialis neoplasia fokozatain keresztül (CIN I-II) jut a carcinoma in situ stádiumig 

(CIN III). Ezen korai szakaszokban felismert betegségben (FIGO stadium szerint 0-IA) még a 

képalkotóknak nincs szerepük. A diagnózis colposzkópián és cytológiai mintavételen 

alapszik. A betegek rendszerint tünetmentesek. Tünetek a már előrehaladottabb állapotokban 

jelentkeznek, rendszerint összefüggésben az invazív kifekélyesedés kialakulásával.  

Amennyiben a carcinoma stromalis inváziója eléri az 5 mm-es mélységet IB stadium áll 

fenn. Innen van szerepe a képalkotó vizsgálatoknak a stagingben. A CT vizsgálatokkal 

kapcsolatban megállapítható a kismedencei szervek zonalis anatómiájának bizonytalan 

ábrázolása, így a cervix esetében is a kiváló szöveti felbontással rendelkező MR vizsgálat az 

elsőként választandó. A pontos stadium meghatározáshoz szükséges a vagina, a 

parametriumok, a medencefal, a rectum és a hólyagfal állapotának vizsgálata, a tumoros 

terjedés megerősítése vagy kizárása. A regionális nyirokcsomó metastasisok felderítésében és 

a lokális recidívák diagnosztikájában is MR vizsgálat a legérzékenyebb módszer. Távoli 

metastasisok vonatkozásában a CT vizsgálat is kellően informatív lehet.  

T2 jellegű képeken a cervix-tumor jelentősen magasabb jelintenzitással bír, mint az alacsony 

jelintenzitású stromalis szövetek. A laesio jelintenzitása a parametriuménál is magasabb. T2 

képek alapvető fontosságúak a kismedence fali érintettségének és a sebészi beavatkozás 

tervezésében oly fontos levator ani állapotának meghatározásában.  

T1 jellegű képeken kontrasztanyag adásával kiegészítve látható válik a rectum és a hólyag 

falának inváziója. A normál muscularis fali rétegeknél a tumoros invázió kontrasztanyag 

adását követően magasabb jelintenzitású területként mutatkozik.  

A T1 pre- és postkontrasztos mérések segítségével az ödémás jellegű stromális reakció és a 

tumoros infiltratio szintén elkülöníthető, amennyiben az ödémák esetében kontrasztanyag 

halmozás nem ábrázolódik a kérdéses területen. Az esetleges rectuterin vagy vesico-uterin 

fistulák kimutatása T1 pre- és postkontrasztos felvételek valamint T2 inversion recovery 

mérések együttes értékelésével lehet a leghatékonyabb.  

A nyirokcsomó status meghatározásánál fontos, hogy a parametriumokban megjelenő 5 mm-

es rövidebb átmérővel rendelkező vagy annál nagyobb nyirokcsomó igen gyanús 

metastatizációra. A kismedencei és paraaorticus nyirokcsomók esetében amennyiben oválisak 

a 10 mm-es rövidebbik átmérő, amennyiben kerek alakúak 8 mm-es átmérő adható meg 

kritériumként az áttétképződés gyanújára. Ezen megállapítások minden kismedencei tumor 

esetében igazak. Szintén megjegyzendő, hogy morfológiai kritériumnak az irregularis kontur 
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mellett, az inhomogén kontraszthalmozás és a centralis necrosis megléte tekinthető. Az erős 

homogén kontrasztanyag halmozás inkább reaktív jelleg mellett szól.  

Cervixcarcinoma esetében elsődleges áttétképzési helynek a parametriumokban elhelyezkedő 

nyirokcsomók, az iliaca interna és externa körüli nyirokcsomók, és a praesacralis 

nyirokcsomók tarthatók, az iliaca communisok és a paraaorticus nyirokcsomókkal együtt.  

Távoli nyirokcsomó metastazisok leggyakrabban supraclavicularisan, a v. azygos és 

hemiazygos beömlésénél, továbbá a parabronchialis és axillaris nyirokcsomók területén 

jelennek meg.  

Cervix carcinoma esetében csakúgy mint egyéb kismedencei szervek esetében MR vizsgálat 

javasolt a postoperatív állapotok pontos meghatározására és a nyomonkövetésre. A chemo és 

radioterápia után bekövetkező speciális változások okozta differenciáldiagnosztikai 

problémák megoldására is az MR vizsgálat ad esélyt.  

  
 

35. ábra Cervix carcinoma a) saggitalis t1 súlyozott zsírelnyomásos kontrasztanyag adást 

követő és b) saggitalis, T2 súlyozott mr. képe 

16.11. Összefoglalás (v. üzenet) 

A technika ugrásszerű fejlődésével új igen hatékony vizsgálómódszerek jelentek meg a 

Radiológiai urogenitális területén is. A diagnosztikus eljárások során alapvető cél a mielőbbi 

és minél pontosabb diagnózis felállítása. Ez megfelelő technika alkalmazásával lehetséges, 

mindíg szem előtt tartva a beteg érdekeit, a lehető legkevésbé megterhelő képlakotó módszert 

választva a munkamenetben, mely elérhető és a kor követelményeinek megfelelően lehetőleg 

költséghatékony is. Amennyiben nem megfelelő módszert alakalmazunk ez további 

vizsgálatokat tesz szükségessé, a beteg gyógyulását hátráltatva vagy azt elodázva, és az egyes 

módszerekre jellemző fizikai terhelést összességben növelve. Az újabb terápiás lehetőségek, 

pl laparoszkópiás műtéti technikák is megkövetelik speciális kérdések megválaszolását, mely 

szintén csak részletgazdag vizsgálati technikák alkalmazásásval lehetséges. A technikai 

követelményeken túl azonban legalább olyan fontosnak tartom a társszakmák szoros 

együttműködését, a megfelelő kommunikációt a diagnoszta és a klinikusok között, mert így 

számos hibalehetőség megszűnik, a munkamenet egyértelművé válik, a beteg felesleges 

terhelése elkerülhető. A diagnosztikus és terápiás munka egymástól nem választható el, a 

közös gondolkodás az együttmüködésre való hajlam alapvető kell hogy legyen azok számára 

akik betegellátást végeznek. A radiológiai vizsgálat egyben konzilium is mely pontos 

kérdésfeltevést és választ, valamint közös célünk a beteg mielőbbi gyógyulásának érdekében 

folytatott kellő párbeszédet és segítőkészséget követel meg a konziliumot kérőtől és adótól 

egyaránt.  
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17. Musculoskeletalis Radiológia 

Írta: Roman Fischbach 
Asklepios Klinik Barmbek 

17.1. Anatómiai megfontolások 

A csontvázrendszer röntgen képalkotásában csak a calcium tartalmú csontstruktúrák 

ábrázolódnak. A csöves csontok kéregi állománya (corticalis) a diaphysisnél vastag homogén 

sávként jelenik meg, mely metaphysisnél jelentősen elvékonyodik. Az epiphysis csak vékony 

sávban fedett a sűrű cortialissal. A csont medullaris vagy szivacsos állománya trabecularis 

csontgerendák szabályos háromdimenziós hálózatából áll. A csontot csonthártya (periosteum) 

fedi, ami röntgennel nem ábrázolódik. Ehhez hasonlóan röntgennel az ízületi porc, a tok és a 

szalagok sem jeleníthetők meg.  

Mivel az epiphysis porcos borítása nem mutatható ki röntgennel, a radiológiailag ábrázolt 

ízületi rés szélesebbnek imponál, mint az anatómiai. Gyermekekben a radiológiai ízületi rés 

szélesebb, mint felnőttekben, mivel az epiphysis javarészt röntgenáteresztő porcot tartalmaz, 

és csak kevés benne a (centralis) csontosodási mag.  

A csontnövekedés a csöves csontok az epiphyis fugájában (physis) zajlik.  

A növekedési időszak végén az epiphysis és az epiphysis fuga teljesen calcificalódik. A 

növekedési zóna néha finom, elmeszesedett vonalszerű struktúraként azonosítható. Az 

epiphysis fuga vonalakat meg kell különböztetnünk azoktól a növekedési vonalaktól, melyek 

a növekedés átmeneti zavarának következményei.  

Fiziológiás körülmények között, az új csonttermelés és felszívódás folyamatos metabolikus 

interakciók eredménye. Az élet első négy évtizedében a csontképzés dominál, majd később a 

csont felszívódása lép előtérbe és a csonttömeg csökken. Ez a folyamat a csontvelőt érinti 

jobban, hiszen annak összterülete sokkal nagyobb a corticalis és a compact csontállománynál.  

17.1.1 Normális Variációk 

Kétségtelen, hogy a radiológiában mindig azt a legnehezebb diagnosztizálni, ami normális. 

Számtalan variációval találkozhatunk, aminek semmi, vagy csak minimális pathologiás 

következménye lehet. Így az ilyen variációk elkülönítése fontos, hiszen nem szabad őket 

tévesen a beteg panaszainak okaként kezelni.  

17.1.2. Járulékos csontosodási magvak és sesam-csontok 

A járulékos csontok normális variációk, eredetük szerint lehetnek hátramaradt apophysis 

vagy egyéb csontmagvak maradványai. Elkülönítésük csontszakadásoktól vagy 

fragmentumoktól szükséges. A típusos morfológia és lokalizáció ismerete kiemelkedő, hiszen 

ismeretükkel, különösképp a traumatológiai leletezésben félreértelmezések kerülhetők el. A 

fragmentumoktól a járulékos csontokat általában a klinikai tünetek és a típusos lokalizáció 

alapján különítjük el.  
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1. Ábra: A patella bipartita – kettős patella - (fehér nyíl) típusos morfológiája. A proximalis 

tibian levő sclerotikus területet (fekete nyíl) gyógyult Osgood-Schlatter betegség 

maradványa. 

Válogatott esetekben, az ellenoldallal való összehasonlítás segíthet a normális variációk 

elkülönítésében, mivel ezek általában szimmetrikusan, mindkét végtagon megjelennek. A 

típusos lokalizáció mellett, a járulékos csontokat és a sesam-csontokat az éles, sclerotikus 

corticalis és a törésvonal (corticalis nélküli spongiosa szél) hiánya segít elkülöníteni.  

Ezek a különálló csontos denzitások a lábon, bokán, kézen és a csuklón a leggyakoribbak.  

A járulékos csontosodási centrum általában egy nagyobb, különösebb eltérést nem mutató 

csont csontosodási magja mellett jelenik meg. A sesam-csont várható lokalizációban, az 

ínban jelentkezik. A sesam-csontok lehetnek kettőzöttek, sőt többszörös formájuk is ismert.  

 
 

2. Ábra: Kétoldali apophysis vonal az V-ös metatarsus basison. Ez egy gyakori variáció és 

nem szabad fracturával összetéveszteni. Jelen betegnél a jobb lábat ért traumát követően 

merült fel a törés lehetősége, ugyanakkor fizikálisan nem volt metatarsus törésre utaló jel. Az 

ellenoldali felvétel bizonyítja egyértelműen az apophysis vonal meglétét. 

A lágyrész duzzanat mindig felveti a törés lehetőségét, ugyanakkor a duzzanat vetületében 

véletlenül ábrázolódó éles corticalissal határolt járulékos csont vagy sesam-csont a töréssel 

nem téveszthető össze.  
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3. Ábra: A láb járulékos csontjai: Bal kép Os tibiale externum, gyakori járulékos csont az os 

navicularetól medialisan. Jobb kép: Os trigonum, csontvariáció a talus hátsó pólusánál. 

17.1.3. Tápláló erek 

A perforáns artériák általában a csont proximalis része felöl a distalis vég felé futnak. A 

cortexen való átlépéskor a cortex hossztengelyével inkább hegyesszöget zárnak be, így a 

cortex-szel csaknem párhuzamos lefutásúak. A tápláló ér csontcsatornái nagyon simák, 

egymással párhuzamosak és corticalis veszi őket körbe.  

17.1.4.Enthesisek 

A csontok izommal, ínnal és a szalagokkal alkotta junkcióinál a csontkontúrokon gyakran 

megfigyelhető enyhe deformitások a rájuk ható húzóerő következményei. A különböző fokú 

eltérések néha feltűnőek lehetnek. Izmosabb egyéneknél ezek az eltérések hangsúlyosabbak.  

17.2. Képalkotó Modalitások 

17.2.1. Hagyományos röntgen 

A csontrendszer ábrázolásában messzemenően a leggyakrabban használt modalitás a 

hagyományos röntgen képalkotás. A röntgenfelvételen a röntgensugár elnyelődése a fekete és 

a fehér különböző árnyalataiként jelenik meg. A csont csak korlátolt módon befolyásolja a 

röntgenelnyelődést, így a röntgenkép alakulását. Minél magasabb valahol a calcium tartalom, 

annál fehérebb (radiodenzebb ) a megfelelő terület a röntgenképen – míg minél kevesebb 

calcium van valahol, a röntgenfelvétel annál feketébb (röntgenáteresztő) lesz.  

Túlegyszerűsítésnek tűnhet, de igaz: a minél több csont fehér, a még annál is több fehérebb, a 

kevesebb csont szürke, illetve a még annál is kevesebb fekete árnyalatban jelenik meg.  



17. Musculoskeletalis Radiológia 

483 

 

 
 

4. Ábra: Osteoarthrosisos csukló röntgenképe. Az I-es metacarpusban látható radiolucens 

terület degeneratív cystára utal. A distalis radiusban a solid, fehér képlet, magas calcium 

tartalmú osteoma. Megjegyzendő, hogy a discus triangularis meszesedései chondrocalcinosist 

jelölnek. 

Miután alaposan szemrevételeztünk egy röntgenfelvételt és felmértük a normális állapotot, 

negatív elváltozásokat vagy azok indirekt jeleit is ki kell zárnunk. Gyakran csak több 

pathológiás jel együttes előfordulása és az egyéni anamnesticus adatok ismerte segíthet a 

pontos dianózis felállításában. A legfontosabb feladatunk tehát az eltérések felismerése és 

azok differenciál diagnosztikai ismerete.  

A következő táblázatokban a muskuloskeletalis radiológiában található leggyakoribb 

elváltozásokat gyűjtöttük össze.  
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1. Táblázat 1: Csökkent csontdenzitás  

Jelek  Példák  

Osteopenia (csökkent csontdenzitás)  

Osteoporosis (csökkent csontképzés) 

-Senilis 

-Endokrin 

Osteomalacia (csökkent csont mineralizáció) 

-Táplálkozási 

-Endokrin 

-Nephrogen, stb.  

Körülírt csökkent csontdenzitás  

Hyperaemia  

Immobilizációs atrophia  

Sympathicus-reflex-dystrophia (Sudeck 

atrophia –  

foltos demineralizáció)  

Körülírt diffúz demineralizáció  

Korai osteomyelitis  

Hyperaemiás elváltozás  

Korai csontáttét 

Korai primer csontdaganat  

Körülírt lytikus jelleg – permeatív mintázat  

Kerek sejtes tumorok  

Primer matrix termelő tumorok  

Secunder elváltozás (metastasis)  

Osteomyelitis  

Körülírt, éles határú csontveszteség  

Friss műtéti elváltozás  

Histiocytosis  

Köszvény (lyukasztóvas erosiók)  

Myeloma  

Finom, éles, sclerotikus szélű lytikus 

elváltozás  

Benignus corticalis hiány  

Csont cysta  

Gyógyult csont-graft beültetési területe  

Lytikus laesio levékonyodott corticalissal  
Fibroxanthoma  

Chondromyxoidfibroma  

Lytikus laesio kiszélesedett corticalissal  
Óriás sejtes tumor  

Egykamrás csont cysta  

Lytikus csont laesio corticalis áttöréssel  

Agresszív benignus tumor  

Malignus tumor  

Infekció  

Lytikus eltérés, vastag sclerotikus szegéllyel  
Osteoid osteoma  

Chronicus low grade infekció 
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2. Táblázat Emelkedett csontdenzitás  

Jelek  Példák  

Kiterjedt emelkedett csontdenzitás 

Osteopetrosis 

Myelosclerosis 

Fluorosis 

Hypervitaminosis (A & D)  

Elszórt, foltos emelkedett csontdenzitású területek  

Csont infarktus 

Chondroma meszes matrix-szal 

Multiplex 

osteoblastikus 

metastasisok  

Igen körülírt lokálisan emelkedett csontdenzitás  Csont sziget  

Cystosus laesiot utánzó sclerotikus laesio  Fibrosus dysplasia  

Kevert denzitású területek  

Paget-kór 

Metastasis 

Chronikus osteomyelitis 

Régebbi trauma  

Csontos callus képződés  
Gyógyult csonttörés 

Post-traumás lágyrész csontosodás  

Csont tumor  Osteosarcoma 
 

 

3. Táblázat: vegyes csonteltérések  

Jelek  Példák  

Degeneratív cysták  
Osteoarthritis  

Post-traumás degeneratív arthritis  

Erosiók  

Rheumatoid arthritis  

Seronegatív spondylarthropathia  

Pigmentált villonodularis synovitis  

Periostealis reakció  

Trauma  

Infekció  

Neoplasma  

Vénás elégtelenség 
 

   

4. Táblázat: Vegyes porcos eltérések  

Jelek  Példák  

Chondrocalcinosis  

Calcium-pirofoszfát-dihidrát-depozíció betegség 

(CPPD)  

Hemochromatosis  

Hyperparathyroidismus  

Asymptomaticus idősebb egyének  

Ízületi rés szűkület (porc 

destrukció)  

Degeneratív arthritis  

Rheumatoid arthritis  

Akut és chronikus septicus arthritis 
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5. Táblázat: Lágyrész eltérések  

Jelek  Példák  

Lágyrész meszesedés  
Myositis ossificans  

Injekció granuloma  

Lágyrész duzzanat  

Lipoma, lágyrésztumor  

Gyulladásos oedema  

Post-traumás duzzanat (oedema, haematoma) 
 

Röntgenfelvétel elemzésekor a következő szempontok figyelembevétele javasolt:  

 Anatómiai alak, forma és elrendezés  

 Az ízesülő struktúrák pozíciója  

 Ásványi anyag sűrűség  

 A csont corticalisa  

 Medullaris csontszerkezet  

 Ízületi felszín és ízületi rés  

 Lágyszöveti részek  

 Idegen testek  

 

  
 

5. Ábra: Proximalis interphalangealis ízület dislocatio. A DV képen csak a középső phalanx 

enyhe oldalirányú elmozdulása, illetve az ízületi rés hiányzó körvonalai figyelhetők meg. Az 

oldalirányú felvételen a dislocatio teljes terjedelmében ábrázolódik; a középső phalanx teljes 

csontszélességben dorsalisan elmozdult. 
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Mivel a röntgenfelvételeken a háromdimenziós struktúrák kétdimenziós vetületi képként 

kerülnek leképezésre, ezért a kiinduló felvétel síkjára egy második, merőleges síkú felvételre 

is szükség van, hogy a háromdimenziós képlet teljes térbeli leképzésre kerüljön. Komplex 

anatómiai régiók esetében úgynevezett ferde síkú, illetve funkcionális felvételekre is szükség 

lehet (radius fej, vállízület, medence és a gerinc).  

  
 

6. Ábra: A radius fej vonalas törése. A törésvonal biztonsággal kivehető a ferde síkú 

felvételen (jobb oldali kép) míg a törésvonal csaknem teljesen fedésben marad az oldalirányú 

képen (bal kép). A zsírpárna eltolódása (fehér nyíl) felszaporodott ízületi folyadék 

következménye és jelentős trauma indirekt jeleként értékelendő.  

17.2.1.1. Stress felvételek: 

Az ízületi viszonyok stress felvételek segítségével gyakran jobban elemezhetőek. Az ízületet 

ilyenkor súlytartás közben (acromioclavicularis ízület) vizsgáljuk, vagy külső erőhatással 

változtatunk a nyugalmi állapoton (boka szalagok). Stress felvételeket az ízületi stabilitás 

értékelésére és szalagsérülés gyanúja esetén, azok igazolására is szoktunk készíteni. A 

képalkotás során előre meghatározott feltételek mellett különböző súlyokat vagy nyomást 

alkalmazunk. Subluxatio, vagy az ízületi rés kiszélesedése részleges vagy teljes 

szalagszakadást jelez a vizsgált régióban. Azonban, mielőtt stress vizsgálatot rendelünk el, a 

hagyományos felvételek segítségével a csonttörést ki kell zárnunk.  

  
 

7. Ábra: Acromioclavicularis ízület stress felvétele – ízületi instabilitás. A beteg mindkét 

kezében egy-egy 10 kg-os súlyt tart. A jobb acromioclavicularis ízületben megjelenő lépcső 

az AC tok és a coracoclavicularis szalag sérülését jelzi. 
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17.2.1.2 Röntgen Tomographia 

A hagyományos röntgen tomographia, a csontrendszer töréseinek és fertőzések vizsgálatában 

volt kiemelkedő jelentőségű, különös tekintettel a tibia fej, dens és a gerinc elváltozásai 

esetében. Manapság ezt az indikációs kört felváltotta a computeres tomographia (CT) és a 

mágneses rezonanciás képalkotás (MR).  

17.2.2. Computeres Tomographia (CT) 

A CT-vizsgálat kiemelkedően fontos képalkotó módszer a csontok, különösen a traumás és a 

komplex csontfolyamatok megítélésében. CT-vel kiváló térbeli felbontású képeket 

készíthetünk, valamint a csont és annak lágyszöveti környezete is jobban értékelhető a jó 

kontraszt felbontás miatt. A CT-vizsgálat az elsődleges választandó technika az arc- és a 

koponyaalap csontjai traumás eltéréseinek tisztázásában, illetve gyakorta használatos a 

gerinc, a medence, a váll és a láb csontjainak komplex sérülései esetén is. A submiliméteres 

felbontóképesség, gyors adatgyűjtés, nagyfelbontású kétdimenziós és háromdimenziós/ 

többsíkú leképezési módok mára mind standard technikává fejlődtek a traumás esetek 

értékelésében.  

  
 

8. Ábra: A calcaneus komplex intraarticularis fracturája. A beteg létráról esett le. A tuber 

calcanei törése az oldalirányú röntgenfelvételen is jól látható. A hátulsó ízfelszín megítélése 

azonban a vetületi képen csak korlátozott. A HRCT felvételek sagittalis síkú leképezése után 

többszörös törésvonalak is láthatóvá válnak, valamint egy nagyobb tuber calcanei 

fragmentum is. A coronalis síkú leképezésen ábrázolható az ízfelszínt érintő két hosszanti 

törés és egy apró lateralisan benyomódó törtdarab is. 
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9. Ábra: Syndesomosis és bimalleolaris boka fractura. A műtéti helyreállítást követően 

készült röntgenfelvételeken felmerült a gyanú, hogy az egyik csavar a medialis ízületi résbe is 

beér. A gyanút a CT-vizsgálattal tudtuk igazolni, amin egyértelműen kivehető a medialis 

ízületi résben megjelenő csavar (nyíl). A CT-vizsgálattal szintén azonosítható a Volkman 

háromszög elmozdulással járó törése is (nyílhegy). 

 

CT-vezérléssel számos terápiás beavatkozás is végezhető, mint például csont biopszia, 

vertebroplastikus rekonstrukció, illetve egyes tumorokon radiofrequenciás ablatio.  

 
10. A  

 
10. B  

 

10. Ábra: A)Osteoid osteoma a jobb acetabulumban. A páciens 14 éves lány, akinél 

állandósult csípőfájdalom alakult ki. A radiofrequenciás tűt az osteoid osteoma nidusában 

pozícionálták. A paciens fájdalmai a sikeres hőkezelést követően azonnal megszűntek. B ) 

Tűbehelyezés egy thoracalis csigolyába, CT vezérelt vertebroplastica. 

17.2.3. Mágneses Rezonancia Képalkotás (MR) 

Az MR-vizsgálat jelenleg a legszenzitívebb non-invazív képalkotó módszer, mellyel a 

gyulladásos ízületi betegségekben, illetve a traumás sérülésekben ízületek, porcok és 

szalagok is ábrázolhatók. Az MR magas lágyszöveti kontrasztfelbontó képessége miatt 

kiválóan alkalmas a laesiók karakterizálásra, azok pontos kiterjedésének meghatározására és 
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csont tumorok esetében az extraosseális kiterjedés ábrázolására. MR-vizsgálattal a 

jelintenzitás változások akkor is észlelhetők, amikor a hagyományos képalkotókkal nem 

detektálható semmilyen abnormalitás, így lehetőség van olyan finom eltéréseket is detektálni, 

mint az occult fractura vagy a tranziens osteoporosis. Az MR kiemelkedő lágyrész 

felbontóképessége lehetővé teszi, hogy olyan ízületi és periarticularis lágyszövetek is 

ábrázolhatóak legyenek, mint az ínak, meniscusok vagy a synovium.  

 
11. A  

 
11. B  

 

11. Ábra: A) Proton denzitás súlyozott MR kép a térdről. Kitűnően ábrázolódik a normális 

meniscus és a porcfelszín is. B ) Zsírelnyomásos proton denzitás súlyozott kép, a patello-

tibialis ín teljes szakadását mutatja. A pretibialis szövetekben kifejezett oedema. 

17.2.4. Arthrographia 

Az arthrographia, invazív diagnosztikus módszer, melynek segítségével az ízület részletes 

ábrázolására nyílik mód. A beavatkozás során kontrasztanyagot vagy levegőt fecskendeznek 

az ízületi résbe, majd röntgenfelvételeket készítenek. Az esetek túlnyomó többségében az 

arthrogaphiát mára felváltotta az MR. Az arthrographia még ma is használatos módszer 

szalagszakadás, rotátor köpeny sérülés és vápaszakadás diagnosztizálásában. Néhány esetben 

javasolható a csukló és a váll képalkotásában is az MR arthrographia fokozására.  

17.2.5. Ultrahang 

A sonographia szerepe a musculoskeletalis képalkotásban korlátozott. A csontok az 

ultrahanghullámokat visszaverik, ezért csak a felszínük ábrázolható, a csontszerkezet nem 

elemezhető. Csontdestrukció, erosiók és néha törések mutathatók ki ultrahanggal. 

Bordatörésekben és a sternum fracturái esetében a sonographia érzékenyebb vizsgálómódszer 

a röntgenvizsgálatnál. Az ultrahangot azonban főleg a szalagok, az ízületi folyadékgyülemek 

és a periarticularis lágyrészek vizsgálatára alkalmazzuk.  

17.2.6. Nukleáris Medicina 

A csontszcintigráfia a csont-metabolizmus vizualizációs eszköze, a csont-morphologiát csak 

jelzetten mutatja. Csontszcintigráfiás vizsgálattal elsősorban metastasisok és infekció 

detektálhatók. A 99m Tc-MDP (99m technécium metil-bifoszfát) a csontokban részlegesen 

halmozódik és a csont-metabolizmusról ad információt. Azokon a területeken ahol a csont 

turnover magasabb, emelkedett radiopharmacon dúsítás figyelhető meg. A radiopharmacon 

felvételt a csont perfúziója, vastagsága és az osteoblast aktivitás befolyásolja. Az egyfázisú 
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szcintigráfia során (metastasis igazolására használatos) 2-3 órával a radiopharmacon beadását 

követően készítünk felvételeket. A háromfázisú vizsgálat során a képeket a beadás alatt, egy 

korai szakban és egy késői szakban is elkészítjük (perfúzió, blood-pool és csont fázis). 

Bővebben ezekről a technikákról a nukleáris medicina fejezetben esik szó.  

17.3. Trauma 

A csontokról röntgenfelvételt messze a legtöbb esetben traumás esemény következtében 

készítünk, vagy azért hogy ki tudjuk zárni, vagy azért hogy dokumentálhassuk a csontos 

érintettséget. A felvételek értékelhetőségéhez szorosan hozzá tartozik – ha nem 

nélkülözhetetlen – a pontos klinikai anamnézis ismerete, beleértve az érzékeny terület 

lokalizációját is.  

17.3.1. Lágyrészek 

A traumás felvételek elemzésekor lágyszöveti duzzanat vagy idegen testek keresése 

elengedhetetlen. Akkor, ha az idegen testek sűrűbbek, mint a lágyszöveti rész 

(sugárelnyelőbbek) könnyen felismerhetőek a magas kontraszt miatt (pl.: fém- vagy 

földszemcsék). Ha az idegen testek a lágyszövetnél alacsonyabb denzitásúak (pl.: levegő) 

csak alapos vizsgálattal azonosíthatók. A legtöbb felvétel elemzésekor erős fényt vagy 

megfelelő ablakolási módot kell választani, hogy a lágyrészek is jól megítélhetőek legyenek. 

Akkor is, ha idegen test nem ábrázolódik, számos egyéb anyag, például üveg-, fa-, műanyag 

szilánk jelenléte nem zárható ki, mivel ezek denzitása a lágyszövetekkel megegyező.  

 
 

12. Ábra: A paciens kézre esés következtében PIP ízületi dislocatiót szenvedett. Figyeljük 

meg a masszív lágyszöveti duzzanatot az ízület közelében. A multiplex apró fém idegentestek 

mellékleletként kerültek leírásra. 

Lágyrész duzzanatra nemcsak a szövetek kiszélesedése, hanem az egyébként szabályos 

zsírpárna árnyékok megszakadása, eltolódása is felhívja a figyelmet. Ha a subcutan vagy az 

izmok közti zsírszövet oedemásan beszűrté válik (vízdenzitás) a zsírpárna eltűnik, mert 

elveszíti éles kontrasztját az egyébként vízdenzitású struktúrákkal szemben, mint az ín vagy 

az izom.  
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13.Ábra: Térd trauma. A röntgen képen kifejezett suprapatellaris ízületi folyadékgyülem 

ábrázolódik (fehér nyilak) törés nem látható. MR-vizsgálattal elülső keresztszalag szakadás 

látható (fehér nyílvég). 

17.3.2. Törések 

Azon fracturák, melyek durva elváltozást, eltolódást okoznak, darabos megjelenésűek csak 

nehezen téveszthetők el, azonban azok a törések, melyek csak finom eltéréseket 

eredményeznek, vagy nem kellő odafigyeléssel lettek vizsgálva gyakran nem kerülnek 

leírásra.  

A csontfelvételek kiértékelése során minden corticalis kontúrt, az összes felvételen alaposan 

végig kell követni, alapos szemrevételezés szükséges minden apró egyenetlenség esetében, 

hogy a corticalis megszakadást igazolni tudjuk.  

 
 

14. Ábra: Distalis radius törés (Colles fractura). A distalis radiuson az összecsúszásos törés 

következtében a törésvonal emelkedett denzitással ábrázolódik a DV képen. A corticalis 

egyenetlensége a radialis oldalon jól szembetűnő. Az oldalfelvételen jól látható a distalis 

törtvég dorsalis irányú szöglettörése. Az ízület önmagában nem érintett, így ez egy 

extraarticularis törés. Megjegyzendő még a következményes lágyrész oedema és a pronator 

zsírpárnájának eltolódása az oldalirányú felvételen. 
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15. Ábra: A beteg a jobb csípőjére esett. Egy hajszálnyi törésvonal látható az acetabulumon 

(fekete nyíl). A femurfej protrusioja szintén kivehető. Említést érdemel az elmozdulással nem 

járó os iliumot érintő törés is (fehér nyíl). 

Traumás felvételek készítésekor a kétirányú (egymásra merőleges síkú) vizsgálat kötelező. 

Azon anatómiai esetekben, amikor ez nem lehetséges, vagy nem visz előbbre a diagnózis 

felállításában (medence, váll) egy további, ferde síkú felvétel is készül. Ha a képeken az 

alapos klinikai gyanú ellenére sem mutatható ki törés, az érintett végtag teljes 

immobilizációját követően, 8-10 nap múlva újból meg kell ismételni a vizsgálatot. Ezeken a 

„késleltetett” képeken általában már láthatóvá válik a törésvonal a törés gyógyulását kísérő 

csontfelszívódásnak köszönhetően. Az MR-vizsgálat a korai diagnózis érdekében szintén 

szóba jön az ilyen esetekben, amikor occult fractura keresése a cél.  

 
16. A  

 
16. B  

 
16. C  

 

16. Ábra: A paciensnél scaphoideum fracturát vetettek fel. A csuklóról (A) és a 

kéztőcsontokról (B ) készült röntgen képeken nem ábrázolódott egyértelmű törésvonal, csak 

egy halvány vonal detektálható a scaphoideum proximalis harmadában. A csuklóról készült 

MR-vizsgálat (C) T1 súlyozott sorozatán hypointenzív sávként igazolódik a csontvelői 

oedema és a törésvonal. 

A fracturák osztályzására számos mód van. Az ortopéd sebészek által használt, gyakorta 

komplex klasszifikációs rendszer ismertetésétől itt eltekintünk, helyette egy egyszerűsített 

megközelítést mutatunk be.  

A vonalas törés esetében egy vékony röntgenáteresztő törésvonal húzódik át a csonton. A 

törés leírásánál a fractura orientációja és a fragmentumok száma az elsődleges szempont. 

(lásd 8. ábra) Ha a törésvonal csak a teljes csontszélesség csak egy részét érinti inkomplett 

fracturáról beszélünk. Egyszerű törésnek nevezzük azt a komplett törést amikor a csont két 
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darabra törik. Ha a törés során kettőnél több fragmentum keletkezik, akkor azt darabos 

törésnek nevezzük. Egyszerű törés esetében a proximalis törtdarabot (a test középvonalához 

közelebb eső) és distalis fragmentumot (a test középvonalától távolabbi) különböztetünk 

meg.  

 
17. A  

 
17. B  

 
17. C  

 

17. Ábra: A törések formái: repedés vagy inkomplett fractura, egyszerű haránt- fractura, ferde 

törés, spirális törés és komplex darabos törés. A röntgenképen egy súlyos darabos törés 

látható a bal proximalis humeruson. Megjegyzendő, hogy a distalis fragmentum 30 fokos 

dorsalis elmozdulása csak a transscapularis felvételen látható teljességgel (második felvétel). 

A törés járhat elmozdulással, de az anatómiai pozíció meg is maradhat. Az elmozdulással járó 

töréseket a törtdarabok pozíciója és elrendeződése alapján osztályozzuk. A distalis törtvég 

pozícióját a proximalis fragmentumhoz viszonyítva adjuk meg. Az elmozdulás leírásánál a 

distalis fragmentum proximalishoz való viszonyát úgy adjuk meg, hogy milyen szöget zár be 

illetve milyen irányban térnek ki a törtdarabok egymáshoz képest (dorsalis, volaris, inferior, 

medialis stb.)  

 
 

18. Ábra: A femur spirális törése oldalirányú elmozdulással és contractióval. 

Ha a fragmentumok párhuzamosan állnak az elmozdulást a csont szélességhez vagy a 

corticalis szélességhez viszonyítjuk. Az elmozdulás iránya alapján a törtvégek egymástól 

eltávolodhatnak (distractios törés) vagy egymás mellé is csúszhatnak (összecsúszásos törés).  
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19. Ábra: Elmozdulással járó törések: 1. oldalirányú elmozdulás, 2. összecsúszásos törés, 3. 

szöglettörés, 4. rotacios törés. 

Összenyomásos törések esetében törésvonal helyett, fokozottan radiodenz területek jelennek 

meg. Ez azért van, mert a proximalis és distalis törtdarabok egymásba csúsznak és 

ugyanakkora volumenben kétszer annyi csont foglal helyet, így ez több röntgensugár 

elnyelődésével jár.  

Stress fracturák olyan fizikai igénybevételt követően alakulnak ki, ami jóval meghaladja a 

paciens átlagos aktivitási szintjét. Kezdetben előfordul, hogy nincs röntgenjele a törésnek, de 

pár héttel később a gyógyulási folyamatoknak köszönhetően sclerotikus callus jelentkezhet a 

törésnek megfelelően.  

A szilánkos törések során apróbb csontdarabok pattannak le a csontot ért trauma 

következtében. Az avulsios töréseknél a kis csontdarabokat az ott tapadó izom, ín vagy 

szalag rántja le.  

Pathologiás törésekről akkor beszélünk, ha az olyan csonton történik, amin már egy másik, 

régebb óta fennálló laesio is jelen van. Pathologiás fractura leggyakrabban tumoros csonton 

következik be, de lehet infekció vagy asepticus necrosis is a megelőző korállapot. Ezen 

töréseknél vagy egyáltalán nem éri trauma a csontot, illetve ha éri is az annál lényegesen 

kisebb erejű, hogy egészséges csonton törést okozzon.  

Az ízületi törés akkor fordul elő, ha a törés az ízületbe hatol. Amennyiben egy törésvonal egy 

ízületi felszínen is keresztül halad feltétlen jelzendő a leletben.  

 
 

20. Ábra: A hüvelykujjat kalapácsütés érte. Az „y” alakú szilánkos törés a distalis phalanx 

basisára és az ízületbe is beterjed. Az oldalirányú felvételen a phalanx compressioja is 

érzékelhető, ami a DV képen egyáltalán nem volt megítélhető. 
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A zöldgally törések csak gyermekekben fordulnak elő. Éles törésvonal helyett csak 

gyűrődés, meghajlás látszik a csonton. Egy másik töréstípus, az epiphysis-leválás is 

gyermekekben fordul elő. Ez a törés az epiphysis fugát érinti, ami esetenként csak a fuga 

minimális kiszéledését okozza, de járhat az epiphysis és a metaphysis jelentős egymástól való 

eltávolodásával is.  

6. Táblázat: Epiphysis fugát érintő törések Salter-Harris vagy Aitken szerinti osztályozása.  

Salter-Harris  Aitken  Leírás  

I  Haránttörés a fugán  

II I  Törés a fugán és a metaphysisen  

III  II  Törés a fugán és az epiphysisen  

IV  III  Törés a fugán, metaphysisen and epiphysisen  

V   A fuga kompressziós törése 
 

 

 
 

21. Ábra: Epiphysis fuga törések Salter és Harris nyomán (forrás Wikipedia). 

 
 

22. Ábra: Epiphysis fuga törés, mely a metaphysisre és az epiphysisre is kiterjed (Salter-

Harris IV típus). 

17.3.3. Luxatio és Subluxatio 

Azokban az esetekben, amikor az elmozdulás egy ízületben a normális anatómiai viszonyokat 

csak kisebb mértékben haladja meg subluxatioról beszélünk. A luxatio során a jelentősebb 

mértékű elmozdulás miatt az ízületet képző csontok többé már nem érintkeznek. A 
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leggyakrabban a váll, a könyök, a csípő és az interphalangealis ízületek érintettek. A luxatiok 

általában tok és a szalag szakadásával, következményes lágyrész duzzanattal és a zsírpárnák 

eltűnésével járnak. Következményesen kialakuló avulsios fracturákat is gyakran 

megfigyelhetünk. A törések képalkotására jellemző módon, a luxatios vagy dislocatios 

fracturák vizualizációjához is szükségeltetik két, egymásra merőleges síkú felvétel 

elkészítése. A luxált csont elmozdulását mindig a distalis csontra vonatkoztatva határozzuk 

meg ugyanúgy, mint a törések esetében.  

 
23. A  

 
23. A  

 
23. B  

 
23. B  

 

23. Ábra: A) Jobb könyökízület luxatioja, összecsúszással. Az ulna és a radius dorsalisan 

luxálódott. B ) Ventralis és inferior humerus fej luxatio. 

Mivel a luxatiok mindig jelentős lágyszöveti traumával járnak, kiegészítő képalkotóként 

gyakran MR-vizsgálat javasolt. Az MR-vizsgálat pontosan képes meghatározni a szalagok és 

a meniscusok érintettségét, így segíthet a terápiás terv felállításánál.  

17.3.4. Jelentős trauma nélküli törések 

A bármiféle jelentősebb traumás behatás nélkül kialakuló törés egyáltalán nem számít 

ritkaságnak. Általában ezen fracturák differenciál diagnosztikája is viszonylag logikus. 

Normális esetben ahhoz, hogy egy csont eltörjön jelentős erőbehatás szükséges. Ha nincs 

bizonyíték ilyen erőre, a fracturát okozó más állapotok keresése szükséges. A beteg csontot 

érő fracturákat pathologiás töréseknek is szokták nevezni. A háttérben leggyakrabban tumor 

szerepel, ami lehet benignus vagy malignus is. Ugyanakkor, csaknem bármilyen más 

folyamat, ami a csont meggyengülését okozza pathológiás töréshez vezethet. Így az infekció, 

osteomalacia, és a Paget-kór is felmerülhet több más kórok mellett. Ha jelentős csonttömeg 
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csökkenés mellett a csontstruktúra normális marad, a csont ereje így is csökken és a fracturák 

kialakulására egyre nagyobb az esély. A csont ásványi anyag tartalmának csökkenését 

osteoporosisnak nevezzük. Ez messze a leggyakoribb ok a jelentős trauma nélkül 

bekövetkező fracturák kialakulásához.  

 
 

24. Ábra: Osteoporoticus compressios fractura az L.IV. csigolyán. A röntgenfelvételen a 

csigolya magassági átmérője csökkent, a zárólemez beroppant. Az MR-vizsgálaton jól látszik 

a jelentős mértékű oedema melyet a T1 súlyozott felvételen alacsony jelintenzitású terület 

jelez. A Th. XII. csigolyán már a korábbi compressios fractura kezeléseként végrehajtott 

kyphoplasticus terápia nyoma látható. A csontcement a röntgenképen fehér, míg az MR 

képen, mint jelmentes terület ábrázolódik. 

Chronikus, ismétlődő stress hatására még a normális csont is képes elfáradni és eltörni. 

Ezeket az úgynevezett stress fracturákat típusosan a tibia- és a metatarsus szárán, valamint a 

medence csontjain láthatjuk. Ha a törés viszonylag új, akkor előfordul, hogy a natív 

röntgenvizsgálattal nem is mutatható ki. A későbbiekben periostealis reakció figyelhető meg 

a törés környeztében. Csontszcintigráfia vagy MR-vizsgálat használatos a stress fracturák 

korai szűrésére. A csont scanen a stress fractura területén fokozott tracer dúsítás, míg MR-

vizsgálattal fokális vagy diffúz csontvelői oedema lesz detektálható.  

 
 

25. Ábra: Stress fractura (masírozó törés), a II-es metatarsuson callus képződés. 

17.4. Degeneratív ízületi betegség (osteoarthritis) 

A primer osteoarthritis elsősorban a testsúlyt támasztó ízületeket érinti. A térdízület esetében 

az arthritis főleg a medialis compartmentet és a femoropatellaris ízületet károsítja. A csípő 
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ízület degeneratív eltérései elsősorban a femurfej superolateralis részén detektálhatók. A 

tibiotalaris ízület csak ritkán érintett súlyosan, az arthritis főként post-traumás eredetű, ez a 

tibia distalis ízfelszínének elülső élén a legkifejezettebb.  

 
26. A  

 
26. B  

 

26. Ábra: A) A térdízület degeneratív elváltozásai. A tibia medialis compartmentjén 

subchondralis sclerosis látható, az ízületi rés medialisan szűkített. A medialis femur 

condyluson egy kis osteophyta is megfigyelhető. B ) Súlyos kétoldali degeneratív folyamat a 

csípőízületben. A jobb femurfej deformált, rajta lateralisan osteophyta látható. Az ízületi rés 

beszűkült, az acetabulumban subchondralis sclerosis mutatható ki. A bal csípőízületi rés is 

jelentős mértékben szűkített lateralisan osteophyta formatio is megfigyelhető. A femurfej 

sclerotizált. 

A kéztő csontokon tipikusan a trapezioscapoidalis ízület és az első ujj carpometacarpalis 

ízülete érintett. Továbbá, jellemzően az ujjak distalis interphalangealis ízületeiben találhatók 

degeneratív elváltozások, míg a proximalis interphalangealis és a metacarpophalangealis 

ízületek csak kisebb mértékben érintettek.  

 
27. A  

 
27. B  

 

27. Ábra Típusos degeneratív eltérések a kézen. A) A trapezioscaphoidalis- és az I. ujj 

carpometacarpalis ízületében a rés szűkített a csontokon subchondralis sclerosis látható. B ) 

Arthritis a distalis interphalangealis ízületben típusos osteophyta képződéssel. Az ízületi rés 

szűkített, a csont sclerotikus. 

A lábon gyakori az I. metatarsophalangealis ízület érintettsége. A szűkült ízületi rés és a 

subchondralis sclerosis mellett gyakori subchondralis cysták és az ízület széle mentén 

megjelenő osteophyták kialakulása is. Az osteophyta képződés az osteoarthritis kötelező 
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velejárója. A degeneratív arthritises folyamatokban az új csontképződést reaktív vagy 

reparatív folyamat következményének tekinthetjük. Ezzel ellentétben a gyulladásos eredetű 

arthritisekben a csontdestrukcióval járó folyamatok általában osteophyta képződés nélkül 

zajlanak.  

 
 

28. Ábra: A metatarso-phalengealis ízület degeneratív elváltozásai. A proximalis phalanxon 

jelentős subchondralis sclerosis és az I-es metatarsus fejecsen osteophyta képződés látható. A 

metatrasus fejecsben további degeneratív cysták is kimutatók. 

A sacroiliacalis ízület érintettsége gyakori, ilyen esetekben éles szélű sclerotikus ízületi 

széleket láthatunk ellentétben a gyulladásos arthritises elváltozásokkal.  

A degeneratív osteoarthritis korábbi fertőzés vagy trauma következménye lehet, ilyenkor az 

érintett ízületekben kifejezettebbek a degeneratív elváltozások, mint amilyenek a test hasonló 

régióiban. Osteophyták mind a primer, mind a secunder eredetű arthritis esetében 

megfigyelhetők. Az enthesiseket érintő degeneratio következtében is keletkeznek 

osteophyták, gyakorta az enthesist érő, megváltozott vagy megnövekedett stress hatására 

alakulnak ki (trakciós osteophyták).  

17.4.1 Porckorong degeneráció 

A gerincen, a degeneratív eltérések az ízületi nyúlványok alkotta ízületeken a gerinc teljes 

hosszán, a nyaki szakaszon az uncovertebralis ízületekben alakulnak ki. Szinén 

megfigyelhető discopathia és a hozzá társuló osteophyta képződés. A discus degeneratio 

során kialakuló trakciós osteophyták a csigolyatest szélétől néhány miliméterre alakulnak ki, 

és eleinte csak vízszintesen futó nyúlványok a csigolyatestek kapcsolódásánál. Később 

gyakran meggörbülnek (csőrképződés) és össze is érhetnek az intervertebralis rést áthidalva 

(kapocsképződés).  

Nagyon gyakori degeneratív folyamat a discusok nucleus pulposusának degenerációja. 

Idősebb korban a nucleus folyamatosan veszít a víztartalmából és fokozatosan degenerálódik. 

Ahogy ez a folyamat zajlik, a porckorong magassági átmérője úgy csökken. Eközben az 

erőhatás mintázata megváltozik és a peremszélen osteophyták kialakulásához vezethet. 

Ahogy az intervertebralis rés szűkül, az ízületi felszíneket is egyre fokozódó stress éri, ami 

azonos magasságban a kisízültek osteoarthritiséhez vezet.  
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29. Ábra: Discus degeneráció. Az L.IV-V. intervertebralis rés szűkített. Az L.III-IV. rés 

között is kisebb mértékű szűkítettség van. Típusos peremszéli osteophyta képződés látható a 

szomszédos zárólemezek között, mely a legkifejezettebb az L.II-III. segmentumban. 

Ha az annulus fibrosus is érintett, akkor itt a nucleus pulposusszal ellentétben széli és 

áthidaló jellegű osteophytosis fog lezajlani a zárólemezek szintjében, legkifejezettebben a 

thoracolumbaris gerinc szakaszán. Ez az entitás „spondylosis deformans" vagy „senilis 

ankylosis" neveken is ismert. A gyakorlatban az annulus és a nucleus degeneratív elváltozásai 

kombináltan jelentkeznek, ezért célszerű a porckorong degeneráció kifejezést használni. A 

discus degenerációban a zárólemezek és a szomszédos csigolyák is gyakran sclerotizáltak.  

 
 

30. Ábra: Multisegmentalis porckorong eltérések a sagittalis rekonstrukciójú CT képen. Az 

L.IV-V intervertebralis rés szűkített, a résben vákuum fenomén és széli osteophyta képződés 

figyelhető meg. Az L.III-IV résben benignus vákuum fenomén és kevésbé kifejezett 

intervertebralis rés szűkítettség látható. 

17.4.2. Diffúz Idiopathias Skeletalis Hyperostosis (DISH) 

A DISH egy rendkívül gyakori kórkép, melynek azonban eredete ismeretlen. A kórállapot a 

ligamentum longutudinale anterius elcsontosodásaként jelentkezik, amit a röntgenfelvételen 

mint hosszú, összefolyó csontos kinövések képében detektálhatunk elsősorban a csigolyák 

ventralis oldalán. A diagnózis felállításához minimum négy vagy több segmentum 

érintettsége és normális tágasságú intervertebralis rések megléte szükséges. Ezzel szemben a 

degeneratív porckorong betegség diagnózisához az intervertebralis rések szűkítettsége 

kötelező.  
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31. Ábra: DISH. A nyaki csigolyák szakaszán a ligamentum longutudinale anterius 

elcsontosodott. Figyeljük meg, hogy az intervertebralis rés tágassága megtartott ellentétben a 

porckorong degenerációban tapasztaltakkal. 

A DISH diagnózisához a megfelelő morphológiai jelek megléte elegendő, mivel se kiváltó 

ok, sem specifikus marker nem ismertek. Tehát a diagnózis az egyéb kórképek kizárásán 

alapul. A radiológiai jelek tekintetén azonban jelentős átfedés van a DISH, a Bechterew-kór 

és a discus degeneráció között.  

Az alábbi táblázat segíthet a különböző entitások elkülönítésében.  

7. Táblázat. A DISH differenciál diagnosztikája  

Rendellenesség  DISH  

Spondylitis Ankylopoetica  SI és kisízületi rések mindig megtartottak  

A nucleus pulposus degeneratív 

folyamatai  
Az intervertebralis rések mindig normális tágasságúak  

Az annulus fibrosus degeneratív 

eltérései  

A csontosodás összefüggően minimum négy csigolyatest 

hosszú kell legyen 
 

A DISH-es betegek hajlamosak heterotop csontosodásra a műtéti területeken, emiatt több 

ortopéd sebész profilaktikus radio- vagy gyógyszeres terápiát javasol teljes ízületi 

arthroplastika előtt, hogy megelőzze a heterotop csontos gócok megjelenését.  

17.5. Arthritis 

17.5.1. Rheumatoid Arthritis 

A rheumatoid arthritis egy olyan gyulladásos folyamat, mely bármelyik synovialis ízületet 

érintheti, de elsősorban a kéz kisízületeire jellemző elváltozás. A betegség előrehaladtával a 

nagyízületek, és a nyaki gerinc is gyakran involvált. A betegség eloszlása jellemzően 

szimmetrikus és egyszerre több ízületben is jelen van. A sacroiliaclias ízület érintettsége nem 

gyakori.  

Leggyakrabban a kéz, a csukló, a lábfej kisízületeit érinti, a distalis interphalangealis ízületek 

megkíméltek. A betegség korai stádiumában esetleg csak lágyszöveti duzzanat és az ízületet 

övező csontokban juxtaarticularis osteoporosis jelentkezik. Általában ezután alakul ki az 

ízületi szűkület és a korai erosio. Általános érvényű, hogy az erosiók jelenléte valamilyen 

gyulladásos folyamatot jelez, legyen az ok akár synovialis hypertrophia, cristallin depositio 
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vagy infekció. A rheumatoid arthritisben a synovium gyulladásos proliferatioja (pannus 

képződés) erosiót okoz. Ahogy a pannus mérete nő, úgy erodálódik a porcfelszín is. A pannus 

méretének további fokozódására az erosiók a periarticularis rész úgynevezett „csupasz” 

területein jelennek meg. Ezek a „csupasz” területek a csont azon részét jelölik, amelyek a 

synovialis térben foglalnak helyet, így nem fedi őket az ízületi porc. Az ízületi porc, védő 

rétegként fedi a csontot, de a széli „csupasz” részek porccal nem fedettek, így a rheumatoid 

arthritis legkorábbi erosiós elváltozásait itt lehet megfigyelni. Az MR-vizsgálattal a 

rheumatoid arthritisben keletkező ízületi folyadék, synovialis proliferatív folyamtok nagy 

érzékenységgel detektálhatók. A pannus a kontrasztanyagot halmozza és így korábban 

kimutatható, mint a következményes csontdestrukciók. A progresszív lefolyású állapotokban 

a súlyos deformitásokat okozó csont folyamat és az ízületi tokot és szalagokat érintő 

gyulladás típusosan az ujjak ulnaris deviációját és luxatióját okozza.  

  
 

32. Ábra:. Rheumatoid arthritis. A) Korai szak, erosiók a II és III-as metacarpophalangealis 

ízület „csupasz”területein. B ) Chronikus stádium, a hosszan fennálló betegség a 

tenyércsontok és a processus styolideus kifejezett destrukcióját okozza. Érdemes kiemelni, az 

I-es ujj MCP ízületének subluxatioját, a többi MCP ízületi erosiót és a generalizált 

osteoporosist. 

 
 

33. Ábra: Rheumatoid arthritis a lábon. A csupasz területeken elszórtan, erosiók (fehér 

nyilak) Az V-ös ujj metatarsusa súlyosan deformált. Az I-III-as ujjak metatarso-phalangealis 

ízületi szűkítettek, míg a IV-V metatarso-phalangealis ízületben se szűkítettség, se 

gyulladásos eltérések nem láthatók. 

A rheumatoid arthritis a nyaki csigolyákat is gyakran érinti, ilyenkor az apopysealis ízület 

erodált, eltorzult, az intervertebralis rés szűkült, a zárólemezek osteophyta képződés nélkül 

sclerotizáltak. Gyakori a multiplex subluxatio is, melyek leggyakrabban az atlanto-axialis 

jukciónál figyelhetők meg. A thoracolumbalis gerincen és a sacroiliacalis ízületben az 
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abnormalitások sokkal ritkábbak és nem is olyan szembetűnőek, mint például a spondylitis 

ankylopoetica (Bechterew-kór) esetében.  

17.5.2. Spondylitis Ankylopoetica (Bechterew-kór) 

A Bechterew-kórban mind a synovialis-, mind a porcos ízületek, továbbá az ínak és szalagok 

csontokkal való rögzülési pontjai (enthesisek) is érintettek. A betegségben az axiális csontok 

számottevő érintettsége tapasztalható, mely a legkifejezettebb a sacroiliacalis, apophysealis, 

discovertebralis, és costovertebralis ízületekben. A spondylitis ankylopoetica kezdeti 

szakában a sacroiliacalis ízület kontúrjai elmosódnak és reaktív meszesedés jelentkezik. 

Ezután a folyamat a thoracolumbalis és a lumbosacralis szakaszokon is megjelenik. Éppen 

ezért a sacroileitis a Bechterew-kór védjegye. Habár, a kezdeti röntgenvizsgálatokon 

aszimmetrikusnak vagy egyoldalinak tűnhet a folyamat, a későbbi stádiumokban a radiológiai 

jelek csaknem kivétel nélkül bilateralisan és szimmetrikusan jelennek meg. A szimmetrikus 

megjelenési forma döntő lehet, olyan egyéb betegségek differenciálásánál, ahol a 

sacroiliacalis ízület szintén érintett, mint például RA, psoriasis, Reiter syndroma vagy 

infekciós folyamatok. Az SI ízületben zajló elváltozások mind a synovialis és a szalagos 

(superior) területeken is megjelennek és az iliacalis oldalon predominálnak.  

A synoviumban fellépő gyulladásos elváltozások és a subchondralis oedema MR-vizsgálattal 

kiválóan ábrázolhatók. Az MR szerepe magas szenzitivitása miatt egyre fontosabb a 

Bechterew-kór sacroiliacalis ízületet érintő gyulladásos laesio detektálásában illetve stádium 

besorolásában.  

  
 

34. Ábra: T1 súlyozott és STIR sequentiával készült képek a sacroiliacalis ízületről. A fiatal 

betegnek alsó-hát fájdalmai voltak. A T1 súlyozott képen az alacsony jelintenzitású területek, 

a STIR-rel is igazolt oedemas területeknek felelnek meg. További kiemelendő az ízületi rés 

szűkítettsége és a sacrumhoz képest kifejezettebb iliacalis subchondralis eltérések. 

A Bechterw-kórban a csigolyatestek négyszögletessé válnak és syndesmophyta képződés 

látható. A csigolyákon generalizált, kifejezett osteoporosis ábrázolódik. Syndesmophyták 

általában csak a seronegatív spondyloarthropathiában fordulnak elő. Az annulus fibrosus 

külső kötegei gyulladás hatására elcsontosodnak, amit Sharpey-féle rostnak is szokás 

nevezni.  
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35. Ábra: Bechterew-kóros beteg gerinc röntgenje. Típusos a jelentős mértékű osteoporosis, a 

ligamentum longitudinale meszesedései és a syndesmophyták. 

A többi seronegatív spondyloarthropathiában általában paravertebralis elcsontosodás 

jellemző, ami a paravertebralis kötőszövetben alakul ki a gerinctől kissé távolabb. 

Bechterew-kórban a perifériás ízületek is érintettek lehetnek. Jellemző az ízületi rés 

szűkítettsége, csontos erosiók, cysták és csontos proliferaciók megléte.  

17.5.3. Aszimptomatikus calcium-pirofoszfát-dihidrát okozta ízületi 

gyulladás (CPPD) 

A CPPD-ben calcium-pirofoszfát-dihidrát kristályok rakódnak le az ízületek körül. A kristály 

depositumok a rostízületekben, mint például a meniscusokban, vagy kisebb mértékben a 

hyalin porcban is megtalálhatók. A chondrocalcinosis puszta ténye még nem elegendő a 

CPPD felállításához, mivel más calcium sók is hasonlóan jelennek meg a röntgenfelvételen. 

A CPPD betegség radiológiailag leginkább osteoarthritisre emlékezetet. Ugyanakkor 

különbségek vannak az eloszlás tekintetében: ez esetben a patellofemoralis ízület és a 

lateralis compartment érintett, míg a medialis compartment megkímélt. A kézen a metacarpo-

phalangealis ízületek érintettek, míg az inerphalangealis ízületek nem. A könyökízület és a 

tibiotalaris ízület érintettsége szintén gyakoribb, mint az osteoarthritis esetében.  

 
 

36. Ábra: A lateralis és a medialis mesincus chondrocalcinosisa, jól látható vonalszerű 

meszesedések mindkét meniscus vetületében. 

A pyrofoszfát arthropathia a leginkább használatos kifejezés a CPPD kristályok által okozott 

ízület strukturális elváltozások jellemzésére, ami számos tekintetben hasonlít a degeneratív 

ízületi betegség okozta eltérésekre, de megfigyelhetők egyedi jelei is. A CPPD kristály 
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depositio összefügghet intermittáló akut arthritises rohamokkal, amik a köszvényt 

utánozhatnak. Klinikailag az ilyen eseteket „pszeudoköszvénynek” nevezzük.  

A gerinc jellemzően érintett lehet a CPPD-ben. A porckorong meszesedések jellemzően az 

annularis rostokban láthatók és a Bechterew-kórra jellemző korai syndesmophyta képződést 

utánozhatják függőleges lefutásuk és karcsú megjelenésük miatt. Az annulus meszesedései 

hátfájdalmakkal járhatnak. Az intervertebralis rés szűkítettsége gyakori a CPPD-ben, sokszor 

kiterjedt, szétszórt és jelentős vertebralis sclerozist okoz. Ugyanakkor a nucleus pulposus 

általában nem meszesedik el. A ligamentum flavum kalcifikációja szintén jellemző lehet. 

Alkalmanként a nyaki gerinc destruktív eltérési is megfigyelhetők. A chondrocalcinosis csak 

nagyritkán jelentkezik az sacroiliacalis ízületben, de nagyon gyakori a symphysis 

rostízületében.  

17.5.4. Köszvény 

Köszvényben a röntgenkép leggyakrabban normális. A betegség előrehaladottabb 

stádiumában az egyik első metatarso-phalangealis ízület érintett. Nem szükségszerű az 

osteoporosis és a különösebb szimmetrikus érintettség sem. A tophus lágyrész duzzanata 

mellett, urat kristályok is megfigyelhetők a szövetekben. A depositiok egy része 

elmeszesedhet, míg a másik része nem. A köszvényben típusosan „lyukasztóvas-szerű” 

erosiókat, ízület közeli csontkiszélesedést és kiemelkedő csontszéleket láthatunk a tophusok 

mellett.  

 
 

37. Ábra: A hallux metatarsophalangealis és interphalangealis ízületeit érintő éles szélű, 

periarticularis erosiók. A tophusos lágyrész duzzanat, amiben az urát kristály tartalom miatt 

emelkedett denzitások is megfigyelhetők. 

17.5.5.Arthritis psoriatica 

Az arthritis psoriaticában számos elváltozás a rheumatoid arthritishez hasonló, ugyanakkor 

ezek nem mindig szimmetrikus megjelenésűek. A distalis interphalangealis ízületek nagyobb 

fokban érintettek, mint a proximalis interphalangealis ízületek. Az ízületek fúziója is 

gyakoribb. Néha a lábon a distalis phalanx processus ungiucularis destrukciója is 

megfigyelhető. Az osteoporosis nem folyamatos. Gyakori a subperiostealis felrakódás, 

capsularis proliferació következtében kialakuló appositiók, amiknek eredményeképp a 

distalis és középső phalanx basisa kiszélesedik. A psoriasisos ízületi gyulladás a betegek kb. 

30-50%-ában a sacroiliacalis ízület is érinti. Előfordul egyoldali és mindkét oldalt érintő 

arthritis is. Psoriasisban a sacroiliacalis ízületben iliacalisan kifejezettebbek az eltérések; az 

erosio, sclerosis illetve az ízületi rés kiszélesedése. Habár jelentős méretű ízületi szűkület és 
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csontos ankylosis is előfordulhat, ezek gyakorisága - legfőképp az ankylosisé – elmarad a 

klasszikus Bechterew-kór, vagy a gyulladásos bélbetegségekhez társuló spondylitisek 

esetében tapasztalhatóktól.  

17.5.6.Reiter Syndroma 

A Reiter syndroma tipikusan a nem specifikus urethritis, conjunctivitis és arthritis triászával 

jelentkezik. A csontos gyulladásos folyamatok aszimmetrikus jelleggel, elsősorban alsó 

végtagi arthritis, sacroileitis és kevésbé gyakorta spondylitis képében jelentkeznek. Bár a 

syndroma jelei általában a Bechterew-kórra és az arthritis psoriaticara emlékeztetnek, a Reiter 

syndroma nagyobb eséllyel érinti a lábat és az alsó végtagot, míg a felső végtagok relatíve 

megkíméltek. A sacroiliacalis és a gerinc elváltozások tulajdonképpen identikusak a 

psoriatikus eltérésekkel, bár az előfordulás gyakorisága, az abnomalitások súlyossága és a 

nyaki gerinc érintettségének tendenciája a psoriasis esetében nagyobb. A paciens korábbi 

húgycső és szem panaszai segítenek a diagnózis felállításában.  

17.5.7.Enterogen Arthropathia 

Chronikus gyulladásos bélbetegség miatt kialakuló spondylitis és sacroilieitis identikus 

radiológiai morphologiával ábrázolódik, mint a klasszikus Bechterew-kór. A Crohn-

betegségben az ízületi eltérések a bélbetegséggel párhuzamosan jelentkeznek. A colitis 

ulcerosa esetében fellépő spondylitis ezzel ellentétben csak igen ritkán követi a bélbetegség 

aktivitását. A spondylitis leginkább megelőző jele a colitisnek. Az ízületi progresszió 

független a gyulladásos folyamat klinikai exacerbaciójától vagy annak remissiojától.  

A perifériás ízületi eltérések az enterogen arthropatiaban sokkal gyakrabban fordulnak elő, 

mint a spondylitis ankylopoetica esetén. Ezek általában önszabályozott eltérések és csak 

ritkán vezetnek ízületi deformitáshoz.  

17.6. Osteomyelitis 

Osteomyelitis bárhol kialakulhat, lehet lágyszöveti fertőzés direkt propagációja vagy akár 

nyílt törés következménye is. A heamatogen osteomyelitis általában a csöves csontok 

metaphysealis régiójában kezdődik, annak jó vérellátása miatt. Az infekció subperiostealisan 

terjedhet, esetleg a velőűrbe tör, illetve ezek kombinációja is előfordulhat. Az osteomyelitis 

leggyakrabban a gyermekeket érinti a metaphysis specifikus vérellátása miatt, illetve 

immunszuprimált felnőttekben gyakori.  

Az osteomyelitis korai szakában a röntgenfelvétel teljesen normális lehet vagy csak kisebb 

lágyrész duzzanat látható. Csontszcintigráfiával vagy MR-vizsgálattal hamarabb juthatunk 

diagnózishoz. Halvány demineralisatios területek az érintett csontokon kb. két hét után 

alakulnak ki, melyek a későbbiekben tovább fokozódnak. Az osteoporosis további jelei a 

periostealis csontformáció és a corticalis élek elmosódása. Az agresszívabb fertőzésekben a 

csontdestrukció következtében a röntgenáteresztőség növekedik. A periostealisan újonnan 

kialakuló csont és a sclerotikus eltérések a csontszövet reparatív próbálkozásainak 

eredményei.  

Amennyiben az osteomyelitis chronikussá válik, a csontszerkezet megváltozik, a multiplex 

poroticus területeket sclerotikus gócok veszik körül és a csont corticalisa irregulárisan 

megvastagodik.  
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17.7. Metabolikus csontbetegségek 

A metabolikus csontbetegségek az egyik legizgalmasabb és legkomplexebb területe a 

radiológiai diagnosztikának. Számos finom interakció befolyásol több szerteágazó 

mechanizmust, melyekből többet még mindig nem ismerünk eléggé. A könyv kereteihez 

igazodva csak néhány metabolikus csontbetegséget ismertetünk.  

A skeletalis radiológia egyik leggyakoribb lelete a csontok csökkent radiodenzitása, amit 

osteopenia jelzővel illetünk. Ez a kifejezés részesítendő előnyben a „demineralisatio”-val 

szemben, hiszen, egy csont pontos mésztartalma röntgenvizsgálattal nem határozható meg. A 

leggyakoribb osteopenia az osteoporosis. Ugyanakkor több kórfolyamat is okozhat 

osteopeniát, így a csökkent sugárelnyelésű csont még nem elegendő az automatikus diagnózis 

felállításához.  

17.7.1.Osteoporosis 

Az osteoporosis oka a csontveszteség. A hagyományos röntgenfilmmel készült technikákkal 

30-50%-os, vagy súlyosabb csonttömeg veszteség ismerhető csak fel. Ezért az osteoporosis 

korai stúdiuma, a nem megfelelő szenzitivitás miatt nem detektálható röntgennel. Kifejezett 

osteoporosis esetében a corticalis elvékonyodott, a csontvelő röntgenáteresztőbb. Előfordul, 

hogy csak a támasztó trabeculák ábrázolódnak. Ahhoz, hogy az osteoporosis definitív 

diagnózis lehessen quantitiatív képalkotás szükséges. A jelenlegi csúcstechnika a csontok 

qualitiatív kiértékelésére szolgáló denzitometriás (dual energy X-ray absorptiometry –DEXA) 

vizsgálat. A vizsgálat egy erre a célra kifejlesztett géppel történik, ami méretben megegyezik 

a hagyományos röntgenasztal méretével. Egy scanner-kar a kérdéses területet felett áthaladva 

gyűjti az információt a betegről úgy, hogy miközben mozog, kettős energiájú 

röntgensugárzást bocsát a beteg felé. A kettő absorbcios mérés közötti különbséget 

használjuk a csont röntgenelnyelésének meghatározására, amit standard normálértékekhez 

viszonyítunk. Így eldönthető, hogy egy betegnek valóban csökkent-e a csont mienralisatiója.  

 
 

38. Ábra: A bal és jobb femur denzitometriás vizsgálata jelentős fokú csont ásványanyag 

tartalom csökkenést mutat. A T-score a mért denzitás értékeket egy 30 éves egyén várt 

értékeivel hasonlítja össze, a Z-score a mért értéket a várt átlagos csontsűrűséggel veti össze, 

életkorhoz és nemhez igazítva. 

Az öregkori (senilis) osteoporosis a csonttömeg graduális csökkenése során fellépő 

változásokra utal, normális öregedés hatására. Postmenopausalis osteoporosis azt jelöli, hogy 

a nőkben a menopausát követően lép fel a megnövekedett csontveszteség. Mindkét folyamat 

igen gyakori és gyakorta előfordul, hogy mindkettő megfigyelhető ugyannál a betegnél. A két 
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kórállapot pathogenesise nem egyértelmű, de valószínűleg mindkettőben kombináltan 

szerepet játszik a csökkent csontképződés és a fokozott resorptio is. Nőkben általában a 

csonttömeg csökkenése a negyedik évtized körül kezdődik, míg férfiaknál ez az ötödik és 

hatodik évtizedben tapasztalható. A csontcsökkenés nőkben a menopausát követően 

felgyorsul.  

Klinikailag, az osteoporosis miatti szivacsos csontállomány csökkenése a fracturák gyakoribb 

előfordulásához vezet. Ezek közül a csigolyatestek compressios törése, a distalis radiustörés, 

combnyaktörés és a trochanter régiót érintő törések a leggyakoribbak. A csigolyák elülső 

részének kiszélesedésén kívül a zárólemez konkáv íveltsége említendő.  

A nem megfelelő calcium bevitel osteoporosishoz vezethet. Azoknál a pacienseknél, akik 

nagy adagokban (> 15,000 egység/nap) vesznek be heparint általában reverzibilis 

osteoporosis alakulhat ki. Alkoholista egyéneknél szintén előfordulhat csökkent 

csonttartalom és a csontok törékenyebbé válása. Ugyanakkor ennek oka egyelőre nem 

nyilvánvaló.  

A Cushing syndromában vagy exogén steroid fogyasztást követően kialakuló osteoporosis jól 

ismert. A folyamat histológiai tanulmányai alátámasztják a csökkent termelés és 

megnövekedett csontresoptio együttes hatását.  

A hyperthyroidismus, az acromegalia, a terhesség, az idiopathias juvenilis osteoporosis és az 

osteogenesis imperfecta eltérő állapotok, amik mind osteoporosissal járnak. Azonban ezek 

valójában viszonylag ritka formái az osteoporosisnak, de eszünkbe kell jusson, amikor 

ismeretlen eredetű osteoporosist látunk, főként fiatal egyéneknél.  

17.7.1.1. Immobilisatios osteoporosis 

Általában az immobilisatios osteoporosis, mint diffúz osteopenia jelenik meg a nem használt 

testrészen. A csontokon csökkent radiodenzitású, osteopeniás sávok jelenhetnek meg a 

növekedési vonaltól éppen csak proximalisabban. Végtagsérülést követően és tartós 

immobilisatio után a sérült végtagon a normális erőbehatások hiányában, a csonton a sérülés 

helyének megfelelően és attól távolabb is osteoporosis léphet fel.  

 
 

39. Ábra: Immobilisatios osteoporosis a bokán és a lábon egy olyan betegnél, aki feküdni 

kényszerült a tibia plateau törése miatt. A csont röntgenáteresztő képessége megelmelkedett 

és a trabecularis szerkezet elvékonyodott. 
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17.7.2. Sympathicus-reflex-dystrophia (Sudeck atrophia) 

A sympathicus-reflex-dystrophia, más néven Sudeck atrophia bizonytalan eredetű kórkép. Az 

állapotot klinikailag fájdalom, vasomotoros zavar (vasospasmus, vasodilatatio) és tophicus 

bőrelváltozások jellemzik (atopiás bőrbetegség, pigmentációs zavarok, hypertrichosis, 

hyperhidrosis és körömeltérések). Radiológiailag az érintett terület osteoporosisa figyelhető 

meg. A Sudeck atrophia diagnózisához a klasszikus klinikai jelek felismerése szükséges, a 

legfőbb radiológiai lelet a lágyrész duzzanat és a körülírt osteoporosis.  

17.7.3.Osteomalacia 

Az osteomalacia kifejezést akkor használjuk, ha a csont elégtelen mineralizatiójáról 

beszélünk. Gyermekkorban a csökkent mineralizáció rachitist okoz, felnőtteknél 

osteomalaciat. A kórfolyamat hátterében két fontos differenciál diagnosztikai kérdést kell 

megkülönböztetni, az egyik a D vitamin metabolizmusának zavara, a másik a vese tubularis 

foszfát vesztése miatt kialakuló állapot. A klasszikus osteomalacia során a csontok denzitása 

csökken, a trabecularis szerkezet durván felbomlik, a cortexben inkomplett, szalagszerű 

deminerilisatio figyelhető meg, melyet a corticalis elvékonyodása követ. Előfordulhat, hogy 

az osteomalacia következtében csontvarratok keletkeznek. Ezek a röntgenfelvételen, a 

corticalisra merőlegesen futva jelennek meg, a nagyobbakat Looser zónának, esetleg 

pseudofracturának hívjuk, ezek jelenléte egyértelműsítheti az osteomalacia diagnózisát.  

17.7.4. Hyperparathyroidismus 

A hyperparathyroidismus primer formája a mellékpajzsmirigy hyperfunkciója következtében 

alakul ki. A túltermelés oka a legtöbb esetben a mellékpajzsmirigy adenomája. A 

megemelkedett hormon termelés az osteoclast aktivitás fokozódásához, a calcium csontból 

való fokozott mobilizációjához vezet. Miután már jelentős mennyiségű csont szívódott fel a 

csontrendszerből az emelkedett parathormon miatt, az osteopenia diffúz skeletalis formát ölt. 

Ez a lelet önmagában azonban egyáltalán nem specifikus. A diffúz skeletalis osteopenia 

legnyilvánvalóbb eltérése a subperiostealis resorptio, ami viszont lényegében pathognomikus 

a hyperparathyreidismussal.  

A hyperparathyroidismus klinikailag hypocalcaemia, veseelégtelenség, polyuria, polydipsia 

és vesekövesség, valamint gastrointestinalis symptomák és csontfájdalommal jelentkezhet. A 

nagy osteolytikus területek „barna tumorok” előrehaladott esetekben jelennek meg. Az 

ilyenkor látott barna szín bevérzés és a hemosiderin következménye.  

A heamodialysis elterjedése óta a hyperparathyroidismus secunder formája sokkal gyakoribb, 

ami krónikus veseelégtelenség, elsősorban glomerularis nephropathia következménye. Az 

osteoporosis e formáit gyakran renalis osteodystrophiának is szokták nevezni.  
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40/A Ábra: Subperiostealis és endostealis csont resorptio és generalizált osteopenia primer 

hyperparathyroidismusban. 

 
 

40./B Ugyanazon beteg, az os pubisban expanzív megjelenésű laesio, lágyrész denzitású 

corticalist destruáló képlet, „barna tumor”. Csontmatrix nem ábrázolódott. 

17.8.Lágyszöveti meszesedések 

Lágyrész meszesedésekkel gyakran találkozhatunk a csontokról készült röntgenfelvételek 

elemzése során. A legtöbb esetben (<95%) a meszesedések sérült szövetekben keletkező 

dystrophiás eltérések. Kevésbé gyakori okok közt említeni kell a CPPD depozitumokat 

(chondrocalcinosis), metastatikus meszesedéseket és a tumoros calcinosist.  

CPPD általában a chondrocalcinosissal jár együtt, ami típusosan, mint keskeny fehér csík 

jelenik meg a hyalin porc vetületében. CPPD betegség együtt járhat a gerinc lágyrészeinek 

meszesedéseivel.  

Metastatikus meszesedések bármilyen fokozott calcium-foszfát termelés következtében 

előfordulhatnak. Az olyan kórképek, mint a veseelégtelenség, a hyperparathyroidismus, 

sarcoidosis, tej-alkáli syndroma, stb. mind metastatikus meszesedések kialakulásához 

vezethetnek. Ezek a meszesedések gyakran finom és diffúz megjelenésűek a 

lágyszövetekben.  

Tumoros calcinosis egy ritka kórkép, melynek etiológiája ismeretlen. A meszesedések 

gyakorta nagyok, kerekdedek és az ízületek feletti lágyszövetekben foglalnak helyet, igen 

specifikusak.  

A dystrophias meszesedések messze a leggyakoribb eltérések. Amikor egy szövet megsérül, a 

szervezet egy nem-specifikus, generikus gyulladásos választ ad a sérülésre. Ez néha a sérült 

szövet kalcifikációjával, úgynevezett heterotopiás csontosodással jár. A myositis ossificans 

kifejezést itt nem szabad használnunk, mivel ez helytelen és a meszesedés gyulladásos 

természetére utal. Heterotop ossificatio a kötőszövetet vagy izmot ért bármilyen sérülés vagy 
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stress hatására kialakulhat. Szintúgy gyakori komplikációja a zárt fejsérülésnek, paraplegia 

vagy quadriplegiának. Ezekben a betegekben a csontosodás általában a vállak, a könyök és a 

csípőben történik.  

A meszesedések igen gyakran típusos a morfológiát és lokalizációt mutatnak, így lehetővé 

teszik a további karakterizációt és utalhatnak a specifikus eredtre is. Példaként a vénás 

thrombosist követő kalcifikációk (phlebolitok), mindig a vénabillentyű körül foglalnak 

helyet, kerekdedek, denzek, néha lamelláltak. Gyakorta találkozhatunk velük a kismedencei 

vénás plexusokban. A perifériás vénákban ugyancsak megtalálhatók, kiváltképp az alsó 

végtagokon.  

 
 

41. Ábra: A tibiatól ventralisan elhelyezkedő kalcifikációk phlebolitokat jelölnek az elülső 

tibialis vénákban. 

Az injekciós granulomák körülírtak és erősen meszesek. Típusosan az intramuscularis 

injekciók beadási helyein lelhetők fel, mint például a gluteus maximus.  

Kalcifikáló tendenitis leggyakrabban a vállon figyelhető meg. Típusos megjelenése apó, 

fokális, amorf meszes göb, legjellemzőbben a supraspinatus ína felett. Ezek a meszesedések 

sűrű hydroxyapatit kristály masszák.  

A parasitia fertőzésekben a morfológia és a meszesedés is igen jellegzetes lehet. 

Cysticercosis, esetében a klasszikus megjelenési forma egy elongált fókuszú, rizsszem alakú 

és méretű meszesedés. Ezek a rizsszem meszesedések általában az izomrostok lefutási 

irányában helyezkednek el.  

Autoimmun megbetegedések, mint a CREST syndroma vagy a dermatomyositis szintén 

járhatnak lágyszöveti kalcifikációkkal. A CREST syndroma, bőrmeszesedés (calcinosis cutis 

általában a csukló vagy tenyér bőre alatt), Raynaud fenomén, oesophagus megbetegedések, 

sclerodactylia és telangiectasiakból épül fel. A dermatomyositisben a legszembetűnőbben a 

felkar és a lábak izmaiban fordul elő leggyakrabban.  

17.9. Periostealis Reakció 

A periosteum egy többrétegű sejtsorból álló, a csontot fedő membrán. Amellett, hogy a 

csontot fedi és a csont vérellátásában segít, a periosteum képes csonttermelésre is megfelelő 

stimuláció hatására. A periostealis reakciót oedema, hyperaemia, gyulladás, corticalis 

csontpusztulás, a periosteum csontról való leválása és különféle csontosodást serkentő 

vegyületek kiválasztása válthatja ki.  

A periostealis reakció, mind jó-, mind rosszindulatú folyamatok kísérőjelensége lehet, 

egyikre sem specifikus. Azt, hogy az újonnan keletkező csont milyen megjelenésű lesz, a 

kiváltó, rendellenes folyamat növekedési sebessége határozza meg. Lassan növekvő 
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folyamatok esetében a periosteum vagy a folyamattal megegyezően, vagy annál gyorsabban 

termeli az új csontot. Ezen esetekben solid, egyenletes, megszakadás nélküli széllel 

keletkezik az új periostealis csont az érintett terület szélén.  

Ugyanakkor, a gyorsan növekedő folyamatok esetében a periosteum elmarad a 

csonttermelésben a gyorsan növekvő laesiotól. Így az újonnan keletkező csont megjelenése 

megszakadásokkal tarkított, ami többféle képen is kinézhet. Akkor, ha laesio egyenetlenül 

növekedik, a periosteum képes egy vékony, héj-szerű meszesedett bevonatot képezni, még a 

folyamat újbóli növekedési fázisa előtt. Ez a laesio körül kialakuló egy vagy több 

koncentrikus meszes héjként jelentkezhet. Az ilyen elváltozásokat, lamellált vagy „hagyma-

héj” szerű periostealis reakciónak nevezzük.  

Ha a laesio gyorsan, de egyenletesen növekedik a periosteumnak nem lesz ideje még vékony 

meszes héjat sem növeszteni, így a mintázat az előzőektől jelentősen eltérhet. Az ilyen 

esetekben a kötegek, amik a periosteumot a csonthoz rögzítik a csontra merőleges irányban 

megnyúlnak és elcsontosodnak, mintájuk alapján napkitörés-szerű képük van.  

Egy másik megjelenési forma, ami a gyorsan növekvő folyamatokra jellemző, az úgynevezett 

Codman háromszög. Ezt akkor tapasztalhatjuk, ha a laesio túl gyorsan növekszik és a 

periosteum csak a széleken csontosodik. Így, ez az apró csontosodás a tangeniconalis 

röntgenképen egy háromszög alakú formát ölt a csont felszínén.  

17.10. Csont tumorok 

A primer csontdaganatok diagnózisánál a legfontosabb a benignus és a malignus folyamat 

elkülönítése. A jóindulatú csont tumorok megjelenése nem agresszív jellegű. A laesiók lassan 

növekednek, térképszerű rajzolatuk van, éles, sclerotikus szegéllyel határoltak, illetve ha nem 

is látható sclerotikus gyűrű, a laesio és a normális csont akkor is jól elkülönül egymástól. A 

benignus daganatok megkímélik a csontszerkezetet. Bár nem agresszív jellegűek, térfoglaló 

hatásuk miatt kiszélesíthetik a csontot és elvékonyíthatják a corticalist, de általában a 

csonthatárokat nem lépik át.  

Az agresszívabb formájú csont tumorok esetében a laesio szélei kevésbé definiáltak, lehetnek 

molyrágta megfejelésűek, vagy beszűrő (permeatív) jellegű csontdestrukció formájában 

mutatkozhatnak. A laesiók inkább kerekdedek a csontszerkezet nem megkímélt. Egyes 

tumorok átszűrődnek a cortexen és a periosteumon illetve jelentős lágyrész komponensük is 

lehet.  

A metastatikus csontdaganatok gyakran multiplexek és elsősorban olyan betegeknél 

találkozunk velük, akiknek ismert malignitása van. Ugyanakkor, amikor egy szoliter, 

agresszív jellegű, elmosott kontúrú, permeatív megjelenésű laesiot detektálunk középkorú 

vagy idősebb paciensnél elsősorban metastasisra és nem primer csont tumorra kell 

gondolnunk. A legtöbb csont metastasis osteolytikus, ugyanakkor a prostata 

adenocarcinomája gyakran osteoblastikus metastasis formájában manifesztálódik. Az emlő 

tumor áttétei és a lymphomák, különösképp a Hodgkin-lymphoma esetében is találkozhatunk 

blastikus áttétekkel. A kezdetben osteolytikus laesiók a radio- vagy chemoterapia hatására 

átalakulhatnak osteoblastikus laesiókká.  

Csont metastasis keresésében a csontszcintigráfia a választandó diagnosztikai módszer olyan 

betegeknél, akiknek ismert primer tumora van (bronchuscarcinoma vagy emlő carcinoma). A 

szcintigráfiás vizsgálat nagyobb szenzitivitással mutatja ki a „forró” göböket, mint a 

hagyományos röntgendiagnosztikai vizsgálatok.  
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17.10.1.Osteosarcoma 

Az osteosarcoma egy nagyon agresszív, rossz prognózisú primer csontdaganat. Leginkább 

fiatal egyéneket (2. évtized) érint, de jelentkezhet később a 7-8. évtizedben is. A tumor 

általában a csöves csontok metaphysiséből ered és leggyakrabban a femuron distalisan vagy a 

tibian proximalisan jelenik meg. Gyakori a tüdő áttét, heamatogen metastatizálás útján. A 

daganat túlnyomórészt osteolytikus, agresszív, permeatív jellegű. A periostealis reakció 

szintén jellemző.  

17.10.2.Ewing Sarcoma 

A Ewing sarcoma egy nagyon agresszív primer csonttumor, mely a gyermekek és serdülők 

vörös csontvelőjéből (dyaphysis) ered. Jellemző lokalizációja a csöves csontok, medence és a 

bordák. Az agresszív tumorra jellemzően itt is látható a permeatív destrukció és a periostealis 

reakció. A Ewing sarcoma klinikai jelei közt említendő a láz, leukocytosis és az anaemia. 

Kezdetben röntgennel az akut osteomyelitishez hasonló megjelenést mutathat. Az MR-

vizsgálat segíthet az osteomyelitisre jellemző oedema és abscessus, valamint a Ewing 

sarcomára jellemző solid tumor komponensek elkülönítésében.  

Az egygócú radiolucens csont laesiók differenciál diagnosztikája  

 Metastasis / Myeloma  

 Eosinophil Granuloma / Enchondroma  

 Szoliter csont cysta  

 Aneurysmatikus csont cysta  

 Óriássejtes Tumor  

 Nem ossificalodó Fibroma  

 Fibrosus Dysplasia  

 Osteoblastoma  

 Chondroblastoma / Chondromyxoid Fibroma  

 Hyperparathyroidismus (barna tumorok) / Haemangioma  

 Infekció  

 

 
 

42. Ábra: Éles, sclerotikus szélű. nagy, el-nem csontosodó fibroma a tibian. 



17. Musculoskeletalis Radiológia 

515 

 

A beteg életkora fontos adat a csont tumorok differenciál diagnosztikájában. Az alábbi 

táblázatban az életkorra legjellemzőbb típusú tumorokat szemléltetjük.  

1. Táblázat: A csont tumorok tipikus életkori megjelenése.  

Életkor  Tumor típus  

1 – 10 év  Ewing sarcoma  

10 – 30 év Osteosarcoma, Ewing sarcoma  

30 – 40 év  Fibrosarcoma, parostealis osteosarcoma, malignus óriássejtes tumor, lymphoma  

> 40 év  metastatizáló carcinoma, myeloma multiplex, chondrosarcoma 
 

Amikor egy csont tumor csak lassan növekedik, a perifokális csont visszahúzódik és 

körülötte egy markáns, sclerotikus zóna épül, újonnan képződő csontból. Ha a folyamat kissé 

gyorsabban nő előfordul, hogy a környező csontnak csak visszahúzódni van ideje és a 

sclerotikus szegély képződése elmarad. Az egygócú, lytikus csont laesio függetlenül attól, 

hogy a széle sclerotikus, vagy sem; térképszerű megjelenésű, ha benignus.  

Amennyiben a lytikus folyamat az előzőeknél gyorsabban növekedik a határ az egészséges és 

az abnormális csont között eltűnhet, úgy hogy csak egy bizonytalan, halvány sávot láthatunk 

perifokálisan, melyet a csontban megjelenő apró irreguláris lyuggatottság okoz. Ez a 

megjelenési forma nagyon agresszív növekedésre utal, beszűrő, permeatív jellegű. A 

leggyakrabban permeatív jelleggel a metastasisok jelennek meg, de hasonló a myeloma, a 

primer hystiocitás lymphoma és a Ewing sarcoma képe is.  

 
 

43. Ábra: A lytikus csont tumorok osztályzása Lodwick szerint. 

IA – lassan növekvő tumor – éles határú laesio, sclerotikus szegéllyel, általában benignus.  

IB – lassan növekvő tumor – térképszerű megjelenés, sclerotikus szegély nélkül, a cortex 

elkeskenyedése is előfordulhat.  

IC – gyorsabban növekvő tumor – bizonytalan határú, de továbbra is térképszerű laesio, 

cortex érintettség lehetséges.  

II – gyorsan növekvő tumor –molyrágta megjelenésű a laesio, infiltratív, malignus tumor.  

III – nagyon gyorsan növekvő tumor– a tumor nem respektálja a csont struktúrát és 

határokat,az infiltráció agresszív, permeatív megjelenésű.  
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44. Ábra: Osteosarcoma a femur distalis metaphysisében elmosott határú, permeatív jellegű 

csontdestrukció, mely a cortexet is involválja. 

A legtöbb expanzív, lytikus folyamat a csont medullaris részében foglal helyet. A leírásnál 

érdemes kitérni a laesio és a physis közötti kapcsolatra is. Számos malignitás specifikus 

predilekciós hellyel rendelkezik, ami utalhat az „eredeti szövetre”. Ilyen például a 

chondroblastoma, ami az epiphysisben növekedik, az osteosarcoma általában a metaphysisből 

indul ki. A kereksejtes laesiók, mint a Ewing sarcoma típusosan a diaphysisben foglalnak 

helyet.  

 
 

45. Ábra: A bal femur röntgenképe: nagy osteolytikus csont laesio, meszesedő csontmatrix és 

elkeskenyedett cortex. Jelentős lágyszöveti duzzanat is látható. Az MR-vizsgálaton nagy 

medullaris tumor ábrázolódik, melyben a centralis, alacsony szignálintenzitású foltok az 

elmeszesedett tumormatrixnak felelnek meg. A cortex penetráció szintén megfigyelhető. A 

magas jelintenzitású lágyrésztumor a beteg nagy, enchondromajából kifejlődő 

chondrosarcomának bizonyult. 

Egy másik lehetőség a csont tumorok további karakterizálására, a tumorral megjelenő matrix 

vizsgálata. A matrixot az osteoblastok és a chondroblastok képzik és általában ez az alapja az 

új csont- és porcképzésnek. A tumorok által termelt matrix általában igen abnormális és nem 

csontosodik szabályosan. A csont tumor által termelt matrix alkalmas lehet arra, hogy 

elkülönítse a laesiókat egymástól porctermelő (enchondroma, chondrosarcoma, 

chondromyxoid fibroma, stb.) vagy csonttermelő (osteoma, osteoblastoma, osteosarcoma, 

stb.) tumorokra. A porcos matrixra jellemző a pontozott, csavarodó kalcifikáció. A csontos 

matrix sűrű és összefüggő. Egyes laesiók csak kevés vagy semmilyen mértékű meszesedést 

sem tartalmaznak a matrixban (fibrosus dysplasia, fibrosarcoma, malignus fibrosus 

histiocytoma, szoliter csont cysta, stb.)  
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46. Ábra: Foltos meszesedések a femur epiphysisében, enchondroma típusos képe. 

 
 

47. Ábra: Chondroblastoma: Egy expanzívan növekedő laesio, mely a humerus epiphysisét, 

physisét és a metaphyisist is érinti. A lytikus laesio cortex destrukciót okoz, foltszerű 

meszesedésekkel a matrixban. 

A lytikus folyamatok mellett meg kell különböztetnünk sclerotikus laesiókat is.  

Egy laesiot akkor tekintünk sclerotikusnak, ha az a környező csontnál nagyobb 

röntgenelnyelést mutat. Ezek a laesiók általában lassú növekedést mutatnak. A csont a 

környezeti változásokra kétféleképpen reagálhat – az egyik, hogy egy része felszívódik 

(általában indikatív a gyorsan progrediáló folyamtokban) vagy úgy, hogy még több csontot 

termel maga körül (a csontnak tehát ideje van a laesio köré egy sclerotikus szegélyt építeni).  

A sclerotikus csont folyamatok differenciáldiagnosztikája  

 hemangioma  

 infarktus  

 stress fractura  

 chronikus osteomyelitis  

 osteoma  

 osteosarcoma  

 prostata tumor metastasisa  

 emlő tumor metastasisa  

 D vitamin mérgezés  

 Fluor mérgezés  

 hyperparathyroidismus  

 osteopoikilosis  

 osteopetrosis  

 Paget kór  
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17.10.3. Csont metastasisok 

A csont metastasisok messze a leggyakoribb csontdaganatok. A malignus tumorok kb. 25%-

ban alakul ki csontáttét is. Mivel az áttétek a csontba a véráram útján jutnak el, nem meglepő, 

hogy a metastasisok predilekciós helyei azok a csontszegmentumok lesznek ahol vörös 

csontvelő található. Így a leggyakrabban a gerinc, medence, bordák és kevésbé gyakran a 

csöves csontok érintettek. A csont metastasisok tünetmentesek is lehetnek, míg a pathologiás 

törés, compressio, a neuralis és a lágyrész infiltráció jellemzően jelentős fájdalmat okoznak.  

A csont metastasis keresésében a szcintigráfia az elsődleges választandó módszer. Forró 

göbök esetén hagyományos röntgenfeltételekkel bizonyítható a degeneratív vagy a 

metastatikus eredet.  

Az MR-vizsgálat szintén használatos a metastasis keresésben, bár az összes csontot egy 

vizsgálati ülésben nagyon nehéz megvizsgálni.  

A metastasisok lehetnek sclerotikusak vagy lytikusak, esetleg előfordulnak kevert formában 

is. A lytikus áttétek (bronchogen, vesesejtes, pajzsmirigy carcinoma) radiolucens 

területekként jelennek meg, melyeket a csontvelő pusztulása okoz. A corticalis 

csontdestrukció és az instabilitás a további növekedés következménye. A lytikus laesiók 

körül nem jellemző a meszesedés, sem a periostealis reakció. Az osteoplastikus (sclerotikus) 

metastasisok (emlő, prostata tumor) radiodenz, bizonytalan kontúrú területekként jelennek 

meg, melyekben a csontstruktúra felbomlott.  

17.10.4. Paget-kór 

A Paget-kór egy chronikus rendellenesség, amit a csonttermelés és a remodelling zavara 

miatt megnagyobbodott és deformált csontok jellemeznek. A túlzott csontbomlás és termelés 

szöveti instabilitáshoz és pathologiás törések kialakulásához vezetnek. Az érintett csontok 

közelében arthritises folyamatok figyelhetők meg. A betegség a koponya, gerinc, medence és 

–a fibula kivételével– a csöves csontokon jelentkezik. A Paget-kórra utal, ha idős betegben 

emelkedett serum alkalikus foszfatáz érték mellett normális calcium, foszfát és 

aminotrasferáz értékeket találunk.  

A Paget-kór általában 40 év felett egy vagy több csonton is jelentkezhet. A Paget-kór 

bármely csonton előfordulhat. A Paget-sarcomába való progressio ritka (1%). A kóreredet 

szerint lehet lassú, évekkel a tűnetek előtt lezajló vírusfertőzés következménye (pl.: 

paramyxovirusok).  

 
 

48. Ábra: Paget-kór a bal csípőlapátban. A csont sclerotizált és deformált. 



17. Musculoskeletalis Radiológia 

519 

 

 
 

49. Ábra: A csontszcintigráfia jelentősen emelkedett metabolikus aktivitást jelez az érintett 

csontterületeken. A csont scan hasznos a betegség mértékének és aktivitásának 

megállapításában. A magas szenzitivitás miatt előfordul, hogy a kórjelző eltérések már a 

röntgenvizsgálat pathologiás jelei előtt detektálhatók. Ha az izotóp vizsgálattal a Paget-kór 

lehetősége merül fel, az érintett terültek célzott röntgenvizsgálatával igazolhatjuk a 

megbetegedést. 

   

A Paget-kór pathogenesisében 3 stádiumot különíthetünk el:  

I. Lytikus stádium, fokozott osteoclast aktivitással.  

Kezdetben, a csontresorptio mértéke jelzetten emelkedett az érintett területeken, amit a nagy 

és számfeletti osteoclastok okoznak. Az ilyen területek radiológiailag gyakran agresszív 

megjelenésű lytikus laesiókként ábrázolódnak a csöves csontokban, illetve mint osteoporosis 

circumscripta jelennek meg a koponyán. A folyamat rendszerint az ízületek közelében 

kezdődik és a diaphysis felé terjed.  

II. Kevert osteoclast-osteoblast aktivitás.  

A csont lysisét kompenzatorikus csontképzési folyamatok követik, amiket az érintett 

területen megjelenő osteblastok serkentenek. Ez a felgyorsult mészlerakódás rendezetlen, 

lamellaris szerkezetű csontképződést eredményez. Az intenzív sejtaktivitás igen kaotikus 

képet okoz a trabecularis csontban („mozaik” mintázat). A felszívódott csont helyére új csont 

kerül és a velőűrt a túltermelődő, fibrosus kötőszövet tölti ki, melyben az erek 

hyperproliferációja a csont hypervascularizációját okozza.  

III. Sclerotikus (kiégett) stádium  

A csont hypercellularitása megszűnik, a csontvolumen és a csontméret megemelkedése révén 

sűrű „paget-es csont” marad hátra, amit kiégett Paget-kórnak is nevezünk.  

A három stádium radiológiailag szimultán is előfordulhat, akár egyetlen csontban is.  

A koponyán megjelenő Paget-kór multiplex, jól definiált lytikus területekként jelenik meg 

(osteoporosis circumscripta). A lamina interna általában nem pusztul el. A II. stádiumban a 

lamina interna fokozott meszesedése a diploe és a lamina externa kiszélesedése látható. A 

legutolsó, III. stádiumban a koponyacsont hármas rétegezettésge megszűnik, helyette a 

megemelkedett mésztartalom dominál. Az orrmelléküregek teljesen elzáródhatnak.  

A csöves csontok típusosan deformálttá válnak, volumenük megemelkedik. Instabil törések 

gyakori komplikációkként figyelhetők meg.  
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17.10.5. Plasmacytoma 

A plasmocytoma egy malignus plasma sejtes tumor, mely túlnyomórészt vörös csontvelő 

eredetű. A monoclonalis B-lymphocyták malignus proliferációja zajlik. A csontvelői 

infiltráció a normális vörös csontvelőt kiszorítja és idővel a medullaris csontszerkezet 

pusztulásához vezet, típusos lytikus laesiók képében. A betegség előrehaladtával a cortex is 

erodálódik és végezetül elpusztul az is.  

A plasmacytoma a leggyakoribb malignus csont tumor és általában az 5-7- évtizedben 

jelentkezik. Elsődleges formája ritkább, mint a multilocularis, disszeminált forma, a myeloma 

multiplex. A myeloma multiplex leggyakoribb megjelenési helyei a vörös csontvelő 

előfordulása szerint alakulnak: gerinc, medence, koponya, bordák és a proximalis csöves 

csontok. A betegek lokális és diffúz csontfájdalmaktól szenvednek.  

  
 

50. Ábra: Multiplex osteolytikus csontdefektus a koponya és a medence csontokon myeloma 

multiplexes betegben. A kerekeded, jól körülhatárolt laesiókban általában nincs meszesedés. 

A jobb femurban és a pubisban nyilak jelzik az elváltozásokat, de számos egyéb lokalizációjú 

laesio is látható. 

A diagnózist a csontvelő biopsziás mintájának immunoglobulin electrophoresise adja. A 

csontérintettség kimutatásában az axiális csontvázat, a koponyát és a proximalis csöves 

csontokat kell megvizsgálni. Ezt megtehetjük a hagyományos röntgen vizsgálattal is, bár 

manapság a plasmocytoma állapotrögzítő staging-jét a low dose CT-vizsgálat, jobb 

teljesítőképességének köszönhetően elbitorolta a hagyományos röntgentechnikától. A 

keresztmetszeti képalkotás különösen előnyös és megbízható a gerinc, és a medence 

laesioinak vizsgálatában.  

A csontos érintettség ugyanakkor lehet finoman elszórt és diffúz osteoporosis benyomását is 

keltheti, továbbá jelentkezhet apró és egységes laesiók képében is. A nagyobb, életlen 

folyamatok gyorsabban proliferációt jeleznek. A laesiók a therapia hatására 

megkisebbedhetnek, elmeszesedhetnek.  

A gerinc gyakorta érintett, a compressios fractura a myeloma multiplex gyakori 

szövődménye.  
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51. Ábra: Myeloma multiplexes beteg medence CT-vizsgálata. Diffúz osteolytikus laesiók. A 

CT-vizsgálat a röntgenhez képest nagyobb szenzitivitású az apró elváltozások detektálásában. 

A csontszcintigráfia általában nem mutat fokozott izotóp felvételt. Ha egy csökkent 

röntgenelnyelésű (lytikus) csontterület látható hagyományos röntgen technikával és a 

szcintigráfián számottevő dúsítás nélkül, akkor a plasmocytoma a legvalószínűbb diagnózis. 

Az MR-vizsgálat T1 súlyozott és STIR sequentiás sorozatai igen szenzitívek a csontvelői 

érintettség kimutatásában.  

17.10.6. Fibrosus dysplasia 

Idiopathias megbetegedés, ami a csont kötőszöveteinek orsó sejtjei túlzott proliferációja miatt 

alakul ki. A corticalis csontban ez a folyamat csak ritkán alakul ki, az esetek többségében a 

velőűrből ered. A legtöbb esetben a csont kiszélesedett és az elváltozás a kitágult velőűrből 

indul ki. A betegség fiatal paciensekben jellemző az első és második évtizedben. A kórkép 

általában önmagát korlátozza a növekedési periódus lezártával. A csontokon deformitások, 

megnagyobbodás és fájdalom jelentkezhet.  

A fibrosus dysplasia a trabecularis csontstruktúra eltűnésével, cystosus elváltozásokkal és 

tejüveg szerű megjelenéssel jár. Egyes laesiók expanzív természetük miatt a cortex 

elvékonyodását okozhatják.  

A femur a leggyakrabban érintett csont, amit a koponya, a mellkas és a medencei csontok 

követnek gyakoriságban. A betegség fő klinikai jelentősége azon múlik, hogy pontosan mely 

csontokat érinti. Különösképp, ha a koponya és az arccsontok érintettek, az elváltozások már 

kívülről láthatóvá válnak.  

Esetenként, pathológiás törések keletkeznek és elvétve előfordul, hogy a folyamat malignus 

transformatio következtében osteosarcomává alakul (< 0.5 %).  

Az általános radiológiai gyakorlatban két formáját figyelhetjük meg a fibrosus dysplasiának: 

a hagyományos forma (Jaffe-Lichtenstein syndroma), ami lehet monostoticus vagy 

polyostoticus, és a polyostoticus forma ami pubertas precoxal és café au lait foltokkal társul 

(McCune-Albright syndroma).  
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52. Ábra: Fibrosus dysplasia a tibián. Sclerotikus szélű, tejüvegszerű homály a velőűrben, a 

cortex elvékonyodott. 

17.11. Vascularis rendellenességek 

17.11.1. Osteonecrosis 

Az osteonecrosis élettelen csontot jelent, az asepticus necrosis, avascularis necrosis, csont 

infarktus és az ischaemias necrosis ennek mind szinonimája. Az „aseptikus” és „avascularis” 

necrosis kifejezés akkor használatos, amikor a juxtaarticularis területek érintettek, vagy 

amikor a teljes csont necrotisalt. Csont infarktusról általában akkor beszélünk ha 

metaphysealis vagy diaphysealis érintettség van.  

Az osteonecrosis etiológiája multifactorialis és különböző területeket, csontokat érinthet. 

Néhány predilekcios hely azonban megkülönböztethető.  

Ahhoz, hogy az osteonecrosis a natív röntgenfelvételen látható legyen, már hosszabb ideje 

fenn kell, hogy álljon. A folyamat kezdeti stádiumában a trabecularis szerkezet elmosott. A 

késői stádium képe a folyamat csonton belüli helyétől függ. Amennyiben a laesio a 

velőűrben, az ízülettől jóval távolabb zajlik, akkor klasszikus, sűrű serpiginosus meszesedés 

látható. Ugyanakkor, ha a necrosis a subchondralis csontban jelentkezik, a mintázat eltérő 

lehet. Az osteonecrosis hónapok óta tartó fennállása esetében az elhalt csontban 

microfracturák halmozódnak fel, egészen addig a pontig míg subchondralis törés képében 

láthatóak nem lesznek. Ez a subchondralis vonal megszakadásához vezethet, vagy egyes 

esetekben a „crescent (félhold) sign” kialakulását okozza, ami tulajdonképpen a 

subchondralis vonal és az elhalt csont közötti elhalt sávot jelzi. Mivelhogy az élő csont a 

környezetében jelenlévő élettelen csontra reagál, az úgynevezett „senki földjén” vaskos 

sclerotikus zóna alakulhat ki, ami az élő és az elhalt csontot elválasztja (demarkációs zóna).  
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53. Ábra: Bal csípőfájdalom. A röntgen felvételen a bal femurfej meszesedése és 

egyenetlensége látható. A coronalis síkú CT rekonstrukción a femurfej sclerosisa mellett 

osteochondralis törés is látható. Avascularis necrosis a bal femurfejben. 

17.12. Fejlődési rendellenességek 

17.12.1. Achondroplasia 

A klasszikus achondroplasia egy autosomalis dominans megbetegedés, és nem befolyásolja a 

várható élettartamot. Az legtöbb achondroplasia esetében a kialakulás oka új mutáció, sokkal 

inkább, mint a szülőtől való átöröklődés.  

Az achondroplasia a törpeség aránytalanul fejlődő formája, ami megrövidült végtagokat 

eredményez, de a gerinc és a koponya lényegében megkímélt. Az alapvető probléma az 

enchondralis csont formáció generalizált zavara, ami jelentős hossznövekedési károsodást 

okoz. A koponya és az arc jellegzetes alakja ezt a tényt hangsúlyozzák; a calvaria 

membranosus csonton modellálódik és a mérete az agyi mértet tükrözi. Az achondroplaisas 

egyéneknek normális méretű agyuk van, így a calvaria is hasonlóképpen normális. Az arc és 

a koponyalap ezzel ellentétben enchondralis csontból fejlődik ki és így relatíve 

megkisebbedett a koponyához képest. Az agyalapi és a spinalis foramenek és a 

gerinccsatorna gyakran túl szűkek, ami kifejezett neurológiai problémák és spinalis stenosis 

kialakulásához vezethet. A csöves csontok metaphysise kiszélesedett, a diaphysis 

megrövidült és deformált.  

17.12.2. Osteogenesis imperfecta 

Egy öröklődő és generalizált kötőszöveti rendellenesség, amit kollagén mutáció okoz. Ez 

kihat a csontvázra, szalagokra, a bőrre, a sclerára és a fogakra is. A klinikai jelek közt 

kiemelendő a kék sclera ás az odontogesis imperfecta. Továbbá, a csökkent periostealis és 

endostealis új csontképződés általános osteoporosist és törékeny csontvázat eredményez.  

Növekedési retardáció a legtöbb esetben előfordul. A paciens alacsony termete, azonban 

nemcsak az elégtelen csontnövekedést, de a törékeny csontot érő, multiplex fracturák miatt 

kialakuló deformitásokat is tükrözi. Túlzott callus képződés és pseudarthrosisok ugyancsak 

megfigyelhetők.  

Fordította: Futácsi Balázs 
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18. A Gyermekradiológia alapjai 

Írta: Kis Éva 
Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika 

18.1. A felnőtt és gyermekradiológia közti különbségek 

A gyermek nem kis felnőtt – közhelynek tűnik, de alapvető igazság. A gyermekek és 

serdülők más betegségekben szenvednek, mint a felnőttek, más a betegségek terápiája és 

mindez a betegségek képalkotására is igaz. Más a diagnosztikai stratégia, bár az eszközök 

azonosak, vagy hasonlóak a felnőtteknél használatos képalkotó eszközökkel. Más a 

vizsgálómódszerek sorrendje, más a vizsgálatok technikája, más a betegségek követésének 

módja.  

A különbségek között első helyen áll a sugárvédelem. A gyermekek fokozottan érzékenyek 

az ionizáló sugárzásra. Az éretlen szövet nagyon sugárérzékeny, nem ismert az a dózis, amely 

biztosan nem okoz károsodást. A növekedésben lévő szövetek és a csontvelő nagy részét 

kitevő vörös csontvelő fokozottan sugárérzékeny. A kis méretek miatt a gonádok a vizsgált 

szervhez közel vannak Gyermekekben a hosszabb várható élettartam miatt a kumulálódó 

természetes és mesterséges sugárzás magasabb kockázatot jelent malignus betegségek 

kialakulására.  

A legjobb sugárvédelem az ionizáló sugárzással járó vizsgálatok csökkentése, lehetőleg 

kerülése. Ez egyrészről jelenti a szigorú indikáció felállítását, másrészről, amikor lehetséges, 

a röntgen - és CT- vizsgálatok helyett a sugárterheléssel nem járó ultrahang-, vagy MR- 

vizsgálatok alkalmazását.  

A sugárvédelem másik szempontja a röntgenfelvételek számának ésszerű csökkentése, a 

felesleges ismétlések, összehasonlító felvételek, többirányú beállítások elkerülése. A 

feltétlenül szükséges CT- vizsgálatokat a gyermek korához adaptált, alacsonyabb 

sugárterhelést jelentő protokollokkal végezzük.  

Az ALARA elv – As Low As Reasonably Achievable -, azaz olyan alacsony sugárdózist 

alkalmazzunk, amennyire lehetséges-, alapvető és soha el nem hanyagolható szempont a 

gyermekradiológiában.  

Az újszülött és csecsemőkor radiológiai diagnosztikájának a felnőttekétől eltérő legfontosabb 

módszereit, a leggyakoribb betegségeket igen röviden, a teljesség igénye nélkül ismertetjük.  

18.2. A mellkasi szervek radiológiai diagnosztikája 

18.2.1. A normális újszülött mellkas 

Normális újszülött tüdő: az újszülött mellkasa az első néhány életnapon alapvető változáson 

megy keresztül. A szív relatíve kerek, a jobb szívfél túlsúlya jellemzi. Átlagos belégzésben 

készült röntgenfelvételen a cardiothoracicus index 0,55-0,62. A kilégzésben készült felvétel 

diagnosztikus tévedéshez vezethet. (1.a-b.ábra)  

Thymus: legtöbbször két aszimmetrikus lebenyből áll, az elülső-felső mediastinumban 

helyezkedik el, igen nagy méretbeli és formabeli variációt mutat. (2.ábra) A környező 

szerveken kompressziót nem okoz .Ultrahangvizsgálattal homogén szerkezetű, a 

pajzsmirigynél valamivel echószegényebb szolid képlet.  

A rekesz relatíve magasabban áll, közepes belégzésben 8-9. hátsó, a 6. elülső bordaívek 
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magasságában.  

Csontos thorax: a bordák horizontális lefutásúak, a mellkas sagittális és horizontális átmérje 

közel azonos.  

 
1. a. A kilégzésben készült felvételen tüdő 

légtartalma csökkent.  

 
1 b.. Belégzésben a tüdő légtartó, a szív 

normális nagyságú.  
 

A bordák csecsemőkorban vízszintes lefutásúak.  

 
2. Mindkét oldalon kontúralkotó thymus. Egészséges újszülött.  

 

18.2.2. Néhány újszülöttkori kórkép 

Wet lung, vagy transitoricus tachypnoe. Oka a foetalis tüdőfolyadék késleltetett 

felszívódása a vénás és nyirokérrendszeren keresztül. Az újszülöttnél dyspnoe, tachypnoe 

észlelhető. A röntgenképen a felfújt tüdőben a foetalis folyadék fátyolozottságot okoz, a szív 

mérsékelten nagyobb. A röntgeneltérések legkésőbb 72 órán belül eltűnnek.  

IRDS (Idiopathiás respiratoricus distress syndroma). 34 hetesnél fiatalabb koraszülöttek 

éretlen tüdejében a surfactant-hiány az alveolusok légtelenségéhez vezet. Egyre súlyosabb 

légzészavar, tachypnoe, dyspnoe, cyanosis, exspiratoricus nyögés (grunt) észlelhető. A 

röntenképen a csökkent tüdőtérfogat mellett a tüdőben diffúz reticulonodularis rajzolat, 

széles, a peripheriáig húzódó levegőbronchogram, elmosódott szívkontúr, vagy teljes 

fedettség látható (I-IV.stádium). A korán beadott surfactant (felületaktív anyag) gyors 

radiológiai javulást eredményez. (3.ábra)  

Meconium aspiratiós syndroma (MAS). Érett, sokszor túlhordott újszülöttek 

megbetegedése. A magzat meconiumot ürít a magzatvízbe, amit a szülés közben aspirál, 



Orvosi képi diagnosztika posztgraduális 

526 

 

kémiai pneumonitist okozva.  

A mellkasfelvételen jellegzetes, hóförgeteg-szerű kép látható, durva foltos, gócos, alveoláris 

árnyékokkal. (4.ábra)  

Bronchopulmonalis dysplasia (BPD). Koraszülöttek éretlen tüdejének lélegeztetése kapcsán 

kialakuló krónikus tüdőelváltozás. Röntgenképe a betegség stádiumától függ, a korai BPD 

nem különböztethető meg az IRDS-től. A későbbi fázisban a tüdő felfújt, centrálisan durva 

köteges interstitialis rajzolat látható. Gyakoriak az atelectasiák, a gyermekek később is légúti 

infekciókra hajlamosak. (5.ábra)  

 
3.„Fehér” tüdő. IRDS.IV.  

 

 
4. A tüdőben mindkét gócos-foltos hóförgeteg-szerű infiltratum – meconium aspiratio  

 

 
5. Az alsó tüdőlebenyek felfújtak mindkét oldalon szabálytalan köteges tüdőrajzolat . BPD  
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6. A bal mellkasfélben bélárnyékok, a középárnyék jobbra dislocált. Baloldali rekeszsérv.  

 

   

Congentalis hernia diaphragmatica (rekeszsérv). A károsodott rekeszfejlődés eredménye. 

Klinikai és röntgenképe súlyosságától, lokalizációjától és a diagnosis idejétől függ. 

Gyakoribb a baloldalon (Bochdalek hernia). Az újszülött légzési elégtelenségben szenved, a 

mellkasban bélhangok és diszlokált helyzetű szívhangok hallhatók, a has beesett. (6.ábra) A 

jobb oldali rekeszsérv (Morgagni hernia) általában enyhébb klinikai tüneteket okoz, 

nemritkán melléklelet a röntgenfelvételen. Ultrahangvizsgálattal látható a rekesz hiánya, a 

mellkasban lévő máj.  

Tüdősequestratio. Veleszületett rendellenesség, nem működő, a bronchusfával nem 

közlekedő tüdőrészlet, a bronchopulmonalis előbélmalformatiók egy típusa. Extralobaris 

típus (15-25%). Gyakran tünetmentes, saját pleuraborítása van, elvezetése a szisztémás 

vénákon keresztül történik. Intralobaris típus: az érintett tüdőlebenyben helyezkedik el, 

elvezetése a véna pulmonalisokon keresztül történik.  

Röntgenvizsgálat: homogén árnyék.  

Ultrahangvizsgálat:echódús szolid képlet, érellátása az aorta felől kimutatható. (7.8.ábra)  

CTA/MRA: érellátás pontos ábrázolása.  

Congenitalis lobaris emphysema. Egy vagy több tüdőlebeny progresszív emphysemája, oka 

legtöbbször a bronchusporc dysplasiája. A nehézlégzés fokozatosan alakul ki.  

Röntgenvizsgálat:fokozódó transparentia, felfujtság, középrányék dislocatio.  

CT:emphysema, csökkent érellátás.  

Congenitalis cysticus adenoid malformatio (CCAM). A tüdő hamartomája, a szabálytalan 

tüdőszövet a bronchussal közlekedik. Újszülöttkori légzészavarral jár, de lehet tünetmentes.  

Röntgenvizsgálat: éles kontúrú lágyrészterime, később cysta(k). (10.ábra)  

Ultrahangvizsgálat: mellkasfalhoz közel – szolid, cystákat tartalmazó terime. (9.ábra)  

CT/MR: egy vagy több vékony falú cysta, szolid részletekkel.  
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7. Mellkasi UH: a rekesz felett szolid terime echoszegény részletekkel  

 

 
8. Doppler UH: a teriméhez vaskos ér vezet – tüdősequestratio, újszülött, tünetmentes  

 

 
9. Mellkasi UH: a bal rekesz felett hátul 3 cm átmérőjű szolid, több szörös cystát tartalmazó 

terime:CCAM , intrauterin lelet  
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10. Mellkas rtg: a jobb felső lebenyben CCAM  

 

18.2.3. Pneumónia. 

Jellegzetes klinikai, hallgatózási és kopogtatási tünetek esetén (crepitatio, hörgi légzés, 

tompulat) a radiológiai vizsgálat nem feltétlenül szükséges.  

Röntgenvizsgálat: a pneumóniák döntő többségében az egyirányú mellkasfelvétel elegendő. 

Az induló felvétel az első 24 órában gyakran negatív, klinikai kétség esetén kontroll felvételt 

készítünk. A terápiára kellően gyógyuló gyermeknél bronchopneumónia esetében kontroll 

felvétel sem szükséges. A körülírt infiltrátum teljes gyógyulásának radiológiai kontrollja 

mindenképpen indokolt. Pleuropneumónia eseteiben az ultrahangvizsgálat alkalmas a 

folyadék szerkezetének, mennyiségének megítélésére valamint a változás követésére, s így a 

kontroll röntgenvizsgálatok részben elkerülhetők.  

A röntgenfelvétel legtöbbször nem alkalmas a pneumónia pontos oki diagnózisára, de néhány 

jellegzetesség irányt mutathat a klinikus számára.  

Streptococcus B- pneumónia: érett újszülöttek szülés kapcsán szerzett infekciója, a kép 

IRDS-t utánozhat. Itt a reticulogranuláris rajzolat durvább, mellkasi folyadék is megjelenhet. 

Foltos, néha confluáló perihilaris rajzolat látható.  

Staphylococcus aureus- pneumónia: jellegzetes bakteriális pneumónia kisdedekben. 

Általában durva-foltos, órák alatt confluáló infiltratio, gyakran pleurális folyadék kíséri. 

Rövid időn belül a pneumóniás gócok beolvadnak, majd pneumatokelek alakulhatnak ki, 

melyek nőhetnek, sokáig fennállnak. A gyógyulás sokszor hónapokig tarthat. (11.,12.ábra)  

Kerek pneumónia: jellegzetesen gyermekkori kórkép. A röntgenfelvételen az infiltratum 

kerek, tumort (neuroblastoma, bronchogen cysta) utánoz. Elkülönítésében segít, hogy a 

gyermek lázas, akutan beteg, az infiltratumon belül levegőbronchogramok láthatók, és a 

terápia hatására az elváltozás a kontroll felvételen teljesen eltűnik. A kórokozó 

leggyakrabban Streptococcus pneumoniae. További képalkotás (CT) ritkán szükséges.  
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11.J.o.a felső lebeny területén pneumatokelék. Staphylococcus pneumónia  

 

 
12. 1 hónap múlva csaknem teljes gyógyulás  

 

 
13.a. Kilégzésben a jobboldal 

felfújt  

 
13.b. Belégzésben a középárnyék jobbra mozdul. 

Holzknecht tünet. Idegentest a jobb főhörgőben  
 

   

Pneumoniák szövődményei. 1. pneumatokele 2. pleuralis folyadékgyülem, empyema 3. 

tályog  
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18.2.4. Légúti idegentest 

A kisgyermekek mindent a szájukba vesznek, ezért gyakran fordul elő, hogy valamit 

aspirálnak. Az akut aspiratio tünetei látványosak. A radiológus szerepe fontosabb a krónikus 

idegentest eseteiben, ahol az anamnézis nem feltétlenül utal aspiratióra. Krónikus idegentest 

jelenlétére kell gondolnunk azonos lokalizációban ismétlődő pneumónia esetében.  

Röntgenvizsgálat: az aspirált idegentestek ritkán sugárfogók, ezért a mellkas 

röntgenfelvételen nem látszanak. Negatív, belégzésben készült mellkasfelvétel légúti 

idegentest jelenlétét nem zárja ki. A legtöbb idegentest bronchus-szinten okoz obstrukciót, 

belégzésben a levegő bejut az idegentest mögé, de kilégzésben nem jut ki onnan. Ezért 

kilégzésben az érintett tüdőrészlet felfújt marad, azonos oldalon a rekesz mélyen áll, a 

középárnyék belégzésben a kóros oldal felé mozdul el (Holzknecht-tünet). Amennyiben (akár 

negatív röntgenvizsgálat esetében is), légúti idegentest gyanúja áll fenn, a bronchoscopia 

elvégzése kötelező.(13.a-b.ábra)  

18.2.5. Krónikus tüdőbetegségek 

Asthma. Allergiás megbetegedés, reversibilis tüdőelváltozásokkal.Mellkafelvétel készítése 

szövődmény gyanúja esetében indokolt.  

Mucoviscidosis (cystás fibrosis). Autosomalis recessiv megbetegedés, az exocrin mirigyek 

által termelt sűrű, tapadós váladék a tüdőben a légutak elzáródásához, gyulladásokhoz, 

később bronchiectasiához vezet. Korai életkorban a gastrointestinális tünetek, később a 

súlyos légúti tünetek dominálnak.  

Röntgenvizsgálat:progressziv bronchiectasia, fokálisan felfújt területek, atelectasiák, később 

pulmonalis hypertonia jelei. (15.ábra)  

CT( HRCT): bronchiectasia, peribronchialis megvastagodás, bullák, emphysema. (14.ábra)  

 
14. CT, coronalis rekonstructio: jobb oldalon roncstüdő-mucoviscidosis  
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15. Mellkas rtg. felvétel: jobb oldalon roncstüdő, a középárnyék jobbra dislokált - 

mucoviscidosis  
 

18.2.6. Mediastinalis terimék 

Mellkasi non-Hodgkin lymphoma. A nyirokrendszer gyorsan növekvő rosszindulatú 

daganata.  

Röntgenvizsgálat:a mediastinumot kiszélesítő terime, gyakran pleuralis folyadék kíséri. 

(16.ábra)  

MR: aktív tumor: T1 alacsony, T2 magas jelintenzitás, inaktív tumor: T1,T2 alacsony 

jelintenzitás.  

Neuroblastoma. Rosszindulatú betegség, mely 15-20 %-ban mellkasi lokalizációjú, a 

szimpatikus idegláncól indul ki. Prognózisa stádiumától, lokalizációtól függ. Gyakran 

metasztatizál a csontokba, májba, bőrbe. (17.ábra)Röntgenvizsgálat:hátsó mediastinalis 

lágyrésztumor, lehet bordadestructio, meszesedés.  

Izotóp:MIBG-tumorspecifikus halmozás.  

CT-vizsgálat:inhomogen, paraspinalis lágyrészterime, meszesedés.(18.ábra)  

MR-vizsgálat:a legalkalmasabb az intraspinalis terjedés, csontvelőérintettség megítélésre.  

 
16.Mellkas röntgenfelvétel: kétoldali mediastinalis lágyrészterime-non-Hodglin lymphoma  
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17. MR-vizsgálat, coronalis sík: bal oldali paravertebralis vegyes jelintenzitású terime- 

neuroblastoma  
 

 
18.Natív CT vizsgálat: meszes, trachea szűkületet okozó paravertebralis lágyrésztumor-

neuroblastoma  
 

18.3. Gastrointestinalis rendszer 

18.3.1. Vizsgálómódszerek 

Előkészítés. Újszülöttek, csecsemők felső passage vizsgálata előtt egy etetést kihagyunk. A 

colon tisztítása ritkán indokolt. Valamennyi vizsgálat előtt elengedhetetlen a natív hasi 

felvétel (bélgázárnyékok eloszlása, szabad hasi levegő, vagy levegő a bélfalban, az obstructio 

szintje, stb). A natív hasi röntgenfelvétel gyakran segít annak eldöntésében, hogy szükség 

van-e további kontrasztanyagos vizsgálatok végzésére, vagy akár önmagában alkalmas a 

műtéti indikáció felállítására (pl. szabad hasi levegő jelenlétében, vagy újszülöttek magas 

bélatresiája esetében). Kontrasztanyagos vizsgálatok (felső passage, irrigoscopia) esetében 

újszülötteknél lehetőleg alacsony osmolalitású, felszívódó kontrasztanyagot alkalmazunk.  

18.3.2. Néhány fontos kórkép 

Oesophagus atresia. A nyelőcső atresia helye leggyakrabban a felső/középső harmad, 

tracheo-oesophagealis fisztulával vagy anélkül. Az újszülött nem nyeli le a nyálát, a szonda 

elakad a nyelőcsőben. Leggyakoribb forma az atresia alsó fisztulával. Az esetek 50 %-ában 

egyéb rendellenesség is észlelhető, ú.n. VACTERL-syndroma részeként (vertebralis, analis, 

cardialis, tracheo-oesophagealis fisztula, renalis és végtag /limb/ rendellenesség). 

Röntgenvizsgálat: sugárfogó szonda levezetése után készült babygrammon kirajzolódik a 



Orvosi képi diagnosztika posztgraduális 

534 

 

felső, vak tasak. Alsó fisztula esetében a belekben gázárnyék látható. Ábrázolódnak az 

esetleges borda-, csigolyafejlődési rendellenességek. (19.,20.ábra)  

Hypertrophiás pylorusstenosis (HPS). A pylorus csatorna izomzatának hypertrophiája és 

hyperplasiája következtében létrejövő másodlagos stenosis, melynek tünetei legtöbbször 3-6 

hetes korban jelentkeznek, elsősorban fiúcsecsemőkön, progresszív, nem epés 

sugárhányással.  

Ultrahangvizsgálattal ábrázolódik a megnyúlt, 15 mm-nél hosszabb, vastag falú (3 mm 

felett) pylorus csatorna, mind hossz-, mind keresztmetszetben. (21.a-b. ábra)  

 
19. A nyelőcsőbe vezetett szonda a Th. IV. csigolya magasságában visszafordul. A belek 

gázosak. Oesophausatresia, alsó fisztulával.  
 

 
20. A nyelőcsőbe vezetett szonda a Th. II. csigolya magasságában visszafordul. A has 

gázmentes Oesophagusatresia, fisztula nélkül.  
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21.a. Hasi UH: hosszmetszet.A pylorus csatorna 

megnyúlt, fala vastag. Pylorus stenosis.  

 
21.b. Keresztmetszet  

 

Duodenum obstructio. A magas elzáródás oka leggyakrabban a duodenumatresia, vagy 

stenosis. Legtöbbször már intrauterin UH- vizsgálat során látható a tág gyomor és duodenum 

mint cystosus képlet, a többi bélkacsban nincs folyadék. Az élet első óráiban, hányással 

jelentkezik.  

Röntgenvizsgálattal a natív hasi felvételen atresia esetében „double-bubble” (kettős hólyag) 

jel látható, tág gyomor és duodenum, alatta a has gázmentes. Stenosis esetében a belekben is 

látható levegő. Egyéb vizsgálat nem szükséges, a levegő, mint negatív kontrasztanyag, 

elegendő.(22.ábra)  

Malrotatio-volvulus. A normális bélfejlődés során a bél az óramutató járásának irányában 

háromszor 90 fokos fordulatot tesz az artéria mesenterica superior (AMS) körül. Amennyiben 

ez a rotatio nem, vagy csak részlegesen következik be az embrionális fejlődés során, a belek 

non-rotatios, vagy malrotatios helyzetben maradnak, a mesenterium rövid, a coecum gyengén 

fixált. Ez az anatómiai helyzet lehet egy életen át tünetmentes, de volvulusra predisponál. A 

volvulus bármely életkorban előfordulhat, de a leggyakoribb az élet első hónapjában, amikor 

akut epés hányással jelentkezik. Ebben az esetben a belek a mesenterium körül megtekeredve 

komplett obstructiot okoznak, mely gyorsan bélelhaláshoz vezet.  

Ultrahangvizsgálattal ábrázolható az AMS körül a mesenteriummal együtt megtekeredett 

véna mesenterica superior (VMS), az ú.n. ”örvényjel”.(23.ábra)  

Röntgenvizsgálat során a kontrasztanyag nem jut tovább a jejunumba, vagy a gerincoszlop 

jobb oldalán elhelyezkedő, megtekeredett vékonybelekben spirál, „dugóhúzó”-szerű képet 

mutat .(24.ábra)  

 
22.Tág gyomor és duodenum léghólyag. „double bubble” Duodenum atresia.  
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23. „Örvény” jel. A mesenterium és a benne futó véna mesenterica superior megtekeredik az 

arteria mesenterica superior körül. Volvulus. – UH vizsgálat  
 

 
24. A kontrasztanyag lassan ürül a gyomorból. A vékonybelek a has jobb oldalán 

helyezkednek el. Malrotatio-volvulus.  
 

 
25. „Non-used”, szűk colon, Újszülött, meconium ileus.  

 

Ileum atresia. In utero vascularis ellátási zavar következményeként kialakult bélelzáródás. 

Hányás, haspufffadás jellemzi, az újszülött nem ürit meconiumot.  

Natív hasi rtg felvételen tág belek, nivóképzódéssel, az irrigoscopián microcolon ábrázolódik 

„non-used colon”. (28.ábra)  



18. A Gyermekradiológia alapjai 

537 

 

 
26. Natív hasi rtg felvétel: gázszegény belek  

 

 
27. Ultrahangvizsgálat: sűrű bennékű többrekeszes hasi terime-meconium cysta (azonos 

beteg, 26. ábra)  
 

 
28. natív hasi rtg. felvétel: tág belek, nivóképződéssel-újszülött, ileum atresia  

 

Meconiumileus. A cystás fibrosisos gyermekek kb. 10 %-ában keletkezik meconiumileus, de 

csaknem minden meconiumileus hátterében cystás fibrosis áll. Hányás, haspuffadás jellemzi, 

meconium nem ürül.  

Natív hasi rtg felvételen tág belek láthatók, a tapadós meconium miatt általában nívóképződés 

nélkül. A vízoldékony kontrasztanyaggal végzett irrigoscopia microcolont ábrázol, melyben 

a meconium- „gyöngyök” kerek árnyékkiesésként jelennek meg . A kontrasztanyagot 

átjuttatva a terminális ileumba, sokszor megoldódhat az ileus, nem ritkán a beöntések 

ismétlése szükséges. (25.ábra)  

Meconium dugó szindroma (small left colon). A meglévő, éretlen ganglionsejtek renyhe 

működése következtében átmeneti bél obstructio alakul ki, meconium nem ürül, a colon 
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distalis szakasza szűk.  

Natív hasi rtg felvételen tág belek láthatók, irrigoscopia-n a rectum tágítható (Hirschsprung 

betegségben nem tágul), a sigma és a colon ascendens szűk. Sorozatos beöntések után az 

állapot néhány napon-héten belül rendeződik.(29. ábra)  

Meconium peritonitis. Prenatalis intestinalis perforatio következtében a peritonealis űrbe 

került meconium okozta kémiai reakció. 24 órán belül meszesedés kezdődik, mely lehet 

vonalas, v. irregularis.  

Natív hasi rtg felvételen a beleket dislocáló lágyrészárnyék, irreguláris meszesedés látható.  

Ultrahangvizsgálattal legtöbbször letokolt folyadéktartalmú terime, septumok, belső echók 

láthatók.(26.,27.ábra)  

Anusatresia. Az anus és a rectum fejlődési zavara, a rectumcsonk gyakran fistulával 

csatlakozik az urogenitalis rendszerhez.  

Oldalirányú natív hasi rtg felvétel (nem pontos) –az anusnyílás várható, megjelölt helye és a 

bélben lévő levegő távolsága jelzi az atresia szintjét. (30.ábra)  

Ultrahangvizsgálat: meghatározható a rectumcsonk vége. Később szükséges az esetleges 

fistula kizárása kontrasztanyagos röntgenvizsgálattal.(31.ábra)  

 
29. Irrigoscopia: a distalis colon szük, de a rectum feltágul-meconium dugó szindróma  

 

 
30. Columbia felvétel: magas anusatresia (nyíl: a rectum vége az SI. csigályánál). Sacrum 

fejlődési rendellenesség  
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31. Ultrahangvizsgálat: a rectum vége az S V. csigolyánál van (nyíl) – anusatresia  

 

Invaginatio. A distalis bélkacs betüremkedve a proximalis bélkacsba mechanikus obstructiot 

és az érintett bélszakasz ischaemiáját okozza. Leggyakrabban csecsemőkorban (3-24 

hónapos) fordul elő. Rohamokban jelentkező görcsös hasi fájdalom, haspuffadás, tapintható 

invaginatum, hányás, véres-nyákos széklet jellemzi. Az invaginatio azonnali diagnózist és 

terápiát - desinvaginatiot –igénylő akut betegség.  

Ultrahangvizsgálattal az invaginatum megjelenése típusos, keresztmetszetben „céltábla”, 

hosszmetszetben „pseudokidney”. (32.ábra)A terápia a hidrostaticus desinvaginatio, vagy a 

levegőbefúvás.(33.a-c.ábra) A perforáció és/vagy peritonitis a beavatkozás abszolút 

kontraindikációja. A hidrostaticus desinvaginatio történhet képerősítő mellett, vagy 

ultrahangvezérléssel. Sikeresnek tekinthető a beavatkozás, ha a bejuttatott folyadék, 

kontrasztanyag, vagy levegő megjelenik a terminális ileumban és az invaginatum eltűnik . 

Amennyiben a desinvaginatio sikertelen, sebészi beavatkozás szükséges.  

 
32. „Céltábla” v. „kokárda „jel. Invaginatio.  
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33.a.Desinvaginatio levegővel. az 

invaginatum a flexura lienalisnál van  

 
33.b. Nyíl: 

invaginatum  

 
33.c.Sikeres 

desinvaginatio  
 

Necrotizáló enterocolitis (NEC). Koraszülöttek súlyos bélnecrosisa, mely az esetek 

többségében az első 10 nap során keletkezik, de a születés után hónapokkal is megjelenhet. 

Vomitus, béldistensio, véres széklet, acidosis, peritonitis, perforatio jellemzi.  

A natív hasi rtg felvétel a korai stádiumban semmitmondó lehet. Később tág belek láthatók, a 

szeparált bélkacsok bélfal megvastagodásra utalnak. Gyakran a bélfal submucosájában vagy 

subserosájában levegőbuborékok, jellegzetes „pneumatosis intestinalis” jelenik meg. Az 

intramuralis levegő a bélfal vénáin keresztül a portalis erekbe juthat, mely látható a máj 

vetületében. Szabad hasi levegő megjelenése, mint a perforatio jele, sebészi beavatkozást 

indokol. (34.ábra)  

Ultrahangvizsgálattal korán, nemritkán a röntgentünetek megjelenése előtt diagnosztizálható 

a betegség. Látható a vastag bélfal, portalis és intramuralis levegő, szabad hasi folyadék, 

tályog. (35.ábra)  

Hirschsprung-betegség. A distalis colon intramuralis ganglionsejtjei hiányoznak. A 

beidegződés hiányában a spasticus colonszakasz functionalis obstructiot okoz. Az esetek 

nagy részében már újszülöttkorban jelentkezik, meconium ürülési zavar, obstructio 

tüneteivel.  

Natív hasi rtg felvételen tág belek láthatók, nívóképződéssel, vagy anélkül, a distalis szakasz 

általában gázmentes. Irrigoscopia során ábrázolódik a distalis szűk, egyenetlen, különböző 

hosszúságú aganglionaris szakasz és az átmeneti zóna felett a kompenzatorikusan tágult 

proximális vastagbél. (36.a-b.ábra)  

 
34. Distendált belek. A bélfalban levegő – pneumatosis intestini (nyíl) Necrotizáló 

enterocilitis.  
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35. NEC, UH-vizsgálat: szabad hasi folyadék, sűrű belső echókkal. A bélfalban levegő, 

„zebrajel” (nyíl)  
 

 
36. a. Nativ hasi felv. Tág 

belek, egy-egy nívó.  

 
36.b Irrigoscopia: A colon distalis szakasza szűk, 

egyenetlen (aganglionaris szakasz), átmeneti zóna (nyíl), 

majd kompenzatórikusan tág belek. Hirschsprung betegség.  
 

Epeút atresia. Az intra- és extrahepatikus epeutak veleszületett hiánya. Fokozódó icterus, 

acholiás széklet, hepatosplenomegalia jellemzi, később súlyos cirrhosis. 6 hetes kor után a 

folyamat nem visszafordítható.  

Ultrahangvizsgálat: epehólyag nincs, vagy nagyon kicsi. Eleinte a máj normális szerkezetű, 

később cirrhosis jelei. Izotóp: BRIDA (metilbromo-iminodiacetate) – nincs 

epehólyagaktivitás, az izotóp nem jelenik meg a bélben 24 óra múlva sem.  

Choledochus cysta. A közös epevezeték congenitalis, segmentalis, vagy cysticus tágulata. 

Lehet intrauterin diagnózis, jelentkezhet sárgasággal, tapintható terime formájában.  

Ultrahangvizsgálat: cystosus terime. Sokszor kapcsolatba hozható a ductus hepaticussal, 

vagy choledochussal. (37.ábra)  

Izotóp: kapcsolat a biliaris rendszerrel.  

MR, MR-cholangiographia: alkalmas kimutatására. Legtöbbször elegendő az UH- és 

izotópvizsgálat.(38.ábra)  
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37. Hasi ultrahangvizsgálat: cystosus terime a májkapuban-újszülött, choledochus cysta  

 

MR, MR-cholangiographia: alkalmas kimutatására. Legtöbbször elegendő az UH- és 

izotópvizsgálat.(38.ábra)  

 
38. MR-vizsgálat, T2 súlyozott, zsirelnyomásos szekvencia - cystosus képlet a májkapuban-

choledochus cysta  
 

18.4. Urogenitalis rendszer 

18.4.1. Vizsgálómódszerek 

Ultrahangvizsgálat. A vese és a vizeletelvezető rendszer morfológiájáról ad pontos 

felvilágosítást, az első választandó vizsgálómódszer. A prenatalis ultrahangvizsgálatok 

elterjedésével az elváltozások legnagyobb része már az intrauterin életben felfedezésre kerül. 

Az újszülött vese kéregállománya fokozott reflectivitású, a corticomedulláris differencia 

kifejezett. (39.ábra)  

Mictios cystourethrographia (MCU). A hólyag, az alsó húgyutak, a vesicoureteralis reflux 

vizsgálatának “gold standard” módszere. A hólyagba vezetett katéteren keresztül, hígított 

kontrasztanyaggal, képerősítő mellett feltöltjük a hólyagot.  

Sonocystographia. Ultrahangos kontrasztanyagot juttatva a hólyagba, az echogenitás 

fokozódik, és reflux esetében fokozott echogenitás észlelhető az ureterekben és a 

pyelonokban. A módszer az esetek jelentős részében kiválthatja az MCU-t, bár a katéterezés 

itt sem kerülhető el. (43.a-c.ábra)  

Radioizotópos vizsgálatok (lsd. ott)  

MR-urographia (lsd ott)  
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39.Ultrahang: ép újszülött vese, a kéregállomány hyperreflectív, a corticomedulláris 

differencia kifejezett.  
 

18.4.2. Néhány fontos kórkép 

Congenitalis obstructiv uropathiák. A congenitalis vesefejlődési rendellenességek a 

vizeletelvezető rendszer bármely szintjén előfordulhatnak. Leggyakoribb megjelenési 

formájuk az üregrendszeri tágulat. A képalkotó vizsgálatok feladata a tágulat okának, 

szintjének, súlyosságának meghatározása, annak eldöntése, hogy obstructív, vagy nem 

obstructív dilatatioról van-e szó.  

Pyeloureteralis obstructio (PUO). A PU- átmenet különböző fokú veleszületett, vagy 

szerzett szűkülete, mely vizeletelvezetési zavart okoz a vesemedencéből a proximális 

ureterbe. A leggyakoribb obstructiv uropathia. Ultrahangvizsgálattal az esetek legnagyobb 

részében már prenatalisan észlelik a különböző fokú, egy- vagy kétoldali üregrendszeri 

tágulatot, uretertágulat nélkül . (40.ábra)  

Izotópvizsgálat: (Tc-99m-MAG3) diureticummal kiegészítve alkalmas a vesefunctio 

megítélésre.  

Hátsó urethra billentyű (subvesicalis obstructio). A legsúlyosabb obstruktiv uropathia. Fiú 

újszülötteknél a billentyű okozta elfolyási akadály következtében nehezített a hólyagürülés, 

következményes kétoldali hydronephrosis, hydroureter alakul ki, a vizelet szakaszosan ürül. 

A hólyag fala vastag, trabekulált, gyakori a reflux. A proximalis urethra tág. (41.ábra)  

 
40.A vese üregrendszere jelentősen tágult, a parenchyma keskeny. Súlyos hydronephrosis. 

Ureter nem ábrázolódott. Pyeloureteralis stenosis.  
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41. Mictios cystourethrographia. Jobboldalon kis diverticulum látható (nyíl), a proximális 

urethra tág, alatta árnyékkiesés. Subvesicalis obstructio, hátsó urethra billentyű.  
 

 

Vesicoureteralis reflux. A reflux a vizelet visszaáramlása a hólyagból az ureterbe és a vese 

üregrendszerébe, az ureterovesicalis (UV) átmenet normális billentyűfunciójának hiánya 

következtében, amely a vizeletelvezető rendszer átmeneti vagy krónikus tágulatához vezet.  

Ultrahangvizsgálattal csak a reflux gyanújelei észlelhetők, változó tágulat a vizsgálat során, 

vastag pyelonfal, kis vese, a kéreg és velőállomány elmosódott, keskeny, a parenchyma 

egyenetlen, a hólyagfal vastag. A reflux ábrázolása mictios cystourethrographiaval (MCU), 

vagy sonocystographiával történik.(43.a-c. ábra) A refluxot nemzetközi beosztása szerint I-

V. fokozatba soroljuk. Speciális formája az intrarenalis reflux, mely leggyakrabban az alsó és 

felső pólusban fordul elő. (42. a-e. ábra )  

 
42. a)  

 
42. b)  

 
42. c)  

 
42. d)  

 
42. e)  

 

 

Mictios cystourethrographia. a. Baloldalon a normális tágasságú ureterben reflux látható. 

VUR l.s. gr.I. b. Mindkét oldalon normális tágasságú ureter és üregrendszer telődik a 

kontrasztanyaggal feltöltött hólyagból. VUR l.u. gr.II. c. Jobboldalon mérsékelten tágabb 

ureter és tágabb üregrendszer telődik, a kelyhek elsimultak. VUR l.s. Gr.III. d. Baloldalon tág 

ureter és tág üregrendszer. VUR l.s. gr. IV. e. Jobboldalon igen tág, kanyargós ureter és tág 

üregrendszer, lekerekített kelyhek láthatók, a kontrasztanyag megjelenik a tubulusokban is. 

VUR l.d. Gr.5. intrarenalis reflux-szal szövődve.  
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43 a. Sonocystographia: 

UH: ép vese - natív 

vizsgálat  

 
43. b. a kontrasztanyag 

megjelenik a feltáguló 

üregrendszerben és ureterben 

VUR gr.4.  

 
43.c. tág ureter a hólyag 

mellett  

 

 

Kettős üregrendszerű vese. A vizeletelvezető rendszer leggyakoribb anomáliája. Az 

egyszerű inkomplett duplikációnak nincs jelentősége, de a komplett duplikáció gyakran járhat 

obstructioval, reflux-szal, vesekárosodással. A felső pólus uretere distalisan, medialisan, 

gyakran ectopiásan szájadzik a hólyagba. A felső pólus gyakran tág, rosszul vagy nem 

működik, a tág ureter ureterokelében végződhet. Amennyiben az alsó pólusban van az 

obstructio, az legtöbbször pyelourteralis elfolyási akadályt jelent. A társuló reflux gyakoribb 

az alsó pólusba, esetleg az ellenoldali vesébe.  

Ultrahang:gyakori az intrauterin diagnózis. A felső pólusban hydronephrosis, hydroureter 

látható, az ureterokele a hólyagban echódús gyűrűként ábrázolódik. (44.,45.47.ábra)  

Izotóp: vesefunctio ábrázolása.  

MCU/Sonocystographia: társuló reflux kimutatása. (46.ábra)  

MR- urographia: pontos morfológiai ábrázolás, kontrasztanyaggal a functiót is mutatja.  

 
44.UH: kettős rendszer, tág felső pólus  
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45. UH: hydroureter, a hólyagot kitöltő ureterokele (nyíl)  

 

 
46. MCU: VUR gr.4, a kettős rendszer alsó pólusában  

 

 
47. UH: kettős rendszer, az alsó pólusban hydronephrosis – PU stenosis  

 

Cystás vesebetegségek  
Multicystás dysplasiás vesebetegség (MCDV). Nem működő vese, különböző nagyságú, 

egymással nem kommunikáló cysták. Az igen ritka, kétoldali elváltozás az élettel nem 

összeegyeztethető. Az esetek egy részében a cysták felszívódnak. Az ellenoldali vesében 

gyakori a rendellenesség.  

Ultrahangvizsgálat:veseálllomány nincs, a cysták echomentesek, egymással nem 

közlekednek. (48.ábra)  

Izotóp:nincs kiválasztás  

Autosomalis recessiv polycystás vesebetegség. Öröklött, familiáris, veseelégtelenséghez 

vezető rendellenesség. Prenatalis forma: in utero veseelégtelenség. Újszülöttkori forma: a 

tubulusok 60 %-a ectasiás. Infantilis forma: 3-6 hónapos korban jelenik meg. Juvenilis forma: 
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1-5 éves korban jelenik meg.  

Ultrahangvizsgálat:kétoldali, nagy echódús vese, elinte cysta alig látható, később a cysták 

száma növekszik.(49.ábra)  

 
48.UH:multicystás dysplasiás vese - egymással nem összefüggő cysták a vese helyén.  

 

 
49. UH: Autosomalis recessiv polycystás vesebetegség. Nagy, hyperreflectív vese, apró 

cysták.  
 

 
50. UH: nephrocalcinosis. A pyramisokban mészlerakódás.  

 

Nephrocalcinosis. A vese gyűjtőcsatornácskák falában és lumenében kórós calciumlerakódás 

figyelhető meg, ultrahangvizsgálattal a piramisok echódúsak, ritkán hangárnyékkal.(50.ábra)  

Vesevena-thrombosis. Legtöbbször újszülötteknél jelentkezik, egy, vagy kétoldali 

elváltozás.  

Ultrahangvizsgálat: az érintett vese megnagyobbodott, csökken a corticomedullaris 
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differencia, a későbbiekban a vese nagysága csökken, calcificatio alakul ki. Color Doppler 

vizsgálattal vénás jel nincs, sokszor a thrombus is kimutatható.  

18.4.3. A női nemi szervek megbetegedései 

A normális uterus és ovarium anatómiája gyermekkorban változik. Születéskor a 

fundus:cervix arány 1:2, pubertásban mint felnőttkorban, 3-2:1. Az ovariumok 

újszülöttkorban nagyok, számos folliculust tartalmaznak., ezek később eltűnnek, majd a 

pubertáskorban ismét megjelennek.  

Hydrometrocolpos. Az uterus vagy az uterus és a vagina obstructio következtében kialakult 

tágulata, mely újszülöttkorban általában tapintható hasi terime, a diagnózis lehet prenatalis. 

Jelentkezhet serdülőkorban, amenorrhea, kismedencei terime, fájdalom tüneteivel.  

Ultrahangvizsgálattal a hólyag és rectum között folyadékkal telt, belső echókat tartalmazó 

terime látható.  

CT/MR: a hólyagot és rectumot dislocáló, folyadéktartalamú terime az uterus/vagina 

helyén.(52.ábra)  

Ovarium cysta. Újszülöttkorban jelentős nagyságú ovarium cysták észlelhetők, melyek az 

esetek többségében visszafejődnek. Pubertáskorban könnyen torqualódhatnak.  

Ultrahangvizsgálat: egy- vagy többrekeszes cysta, echómentes, bevérzés esetén belső 

echókat, folyadék-törmelék nívót tartalmaz. (51.ábra)Calcificatio, vastag fal teratomára 

jellemző.  

CT/MR: pontos méret, szerkezet meghatározható. Általában nem szükséges elvégzése.  

 
51. ábra  

 
52. ábra  

 
53. ábra  

 

51.Ultrahangvizsgálat: a jobb alhasban fallal körülvett terime, folyadék-törmelék nívóval.- 

torqualt ovarium cysta, újszülött  

52. Ultrahangvizsgálat: a hólyag mögött folyadékkal telt tömlő-hydrometrocolpos  

53. UltrahangvizsgálaT a bal here nagyobb, inhomogen, áramlás nincs – heretorsio, korai 

stádium  
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18.4.4. A férfi nemiszervek megbetegedései 

Acut scrotum. A hirtelen kialakuló herefájdalom hátterében állhat gyulladás, torsio, 

cellulitis. Torsio esetén 6-10 óra múlva irreversibilis károsodás alakul ki.  

Ultrahangvizsgálat: torsioban a here kezdetben echószegény, majd inhomogénné válik, 

perfusio nincs, vagy mindenképpen kevesebb, mint az ép oldalon. (53.ábra)Gyulladás 

esetében a kóros oldalon az áramlás fokozott, legtöbbször a here és a mellékhere gyulladása 

egyszerre jelentkezik.  

18.5. Hasi terimék 

Neuroblastoma. A szimpatikus idegrendszer  bármely részén kialakuló tumor, ennek 

következtében az esetek> 90%-ban a vizeletben emelkedett catecholamin- ürítés mérhető. A 

leggyakoribb extracranialis szolid gyermekkori tumor, az első életévben a leggyakoribb 

malignitás. Leginkább 1-5 éves kor között fordul elő, tapintható hasi terime, láz, hypertonia, 

anaemia, csontmetastasis eseteiben csontfájdalom, sántítás tüneteivel. Ultrahangvizsgálat: jól 

körülhatárolt, echódús, inhomogén terime, a középvonalat általában meghaladja, a vesét 

dislocálja, gyakori a calcificatio, gazdagon erezett, az ereket körülveszi, komprimálja. 

Előrehaladott esetben máj- és nyirokcsomó metastasisok láthatók. Lehet szolid, homogén, jól 

körülírt. A mellékveserégió újszülöttkorban jól vizsgálható, később csak nagyobb 

elváltozások láthatók ultrahanggal. (54.ábra)  

CT/MR-vizsgálat: nagy, szabálytalan alakú extrarenalis terime, gyakori centrális necrosissal, 

vérzéssel, calcificatioval. Heterogén kontraszthalmozást mutat. Izotópvizsgálat: az MIBG 

scintigraphia specificitása gyakorlatilag 100%, érzékenysége kisebb, mivel létezik nem 

MIBG dúsító daganat is. (55.ábra)  

 
54.UH, hosszmetszet. A jobb vese felett, a mellékvese régiójában szolid, kissé inhomogén 

terime - Neuroblastoma  
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55. MR-vizsgálat, T2 súlyozott szekvencia, axiális sík. Szabálytalan nagyméretű, szolid, 

inhomogén retroperitoneális tumor Neuroblastoma (dr. Rudas Gábor szívességéből).  
 

 

Wilms tumor. A leggyakoribb gyermekkori vesetumor, mely főként 2-5 éves kor között 

fordul elő. Legtöbbször tapintható nagy hasi terime, haematuria, hypertonia, hányás, hasi 

fájdalom tüneteivel jelentkezik. Ultrahangvizsgálat: a diagnózisban és a követésben egyaránt 

az alapvető vizsgálómódszer. A vesemedencét és a környező szerveket, a retroperitonealis 

ereket dislocáló homogén, vagy inhomogén terime Fontos a másik vese érintettségének 

kizárása. (56.ábra)  

MR-vizsgálat: az egész hasról, így a vesékről, a tumorról képet ad. Nyirokcsomó metastasis, 

tumor-thrombus jól látható.(57.ábra)  

CT-vizsgálat: a választandó módszer, amennyiben az MR nem elérhető. A tumor inhomogén 

halmozást mutat. A mellkasröntgenen nem látható tüdőmetastasisok is 

ábrázolódnak.(58.ábra)  

 
56.A jobb veséből kiinduló, szolid, echódús terime. Wilms tumor. Hasi UH-vizgsálat.  
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57. MR-vizsgálat, T2 súlyozott szekvencia, axiális sík. A has jobboldalán a jobb veséből 

kiinduló perifériáján folliculus jellegű cystákat tartalmazó szolid terime. Wilms tumor (dr. 

Rudas G. szivességéből)  
 

 
58. CT-vizsgálat, kontrasztanyag után A bal veséből kiinduló nagyrészt hypodenz terime 

Wilms tumor (dr. Karádi Z. szivességéből)  
 

 

Hepatoblastoma. A máj embrionális eredetű rosszindulatú daganata, a leggyakoribb 

gyermekkori malignus májtumor, 3 éves kor alatt fordul elő.  

Ultrahangvizsgálattal nagy, szolid, jól elhatárolt, hypervascularisalt terime, gyakori a 

calcificatio. (59.ábra)  

CT/MR:jól elhatárolt, heterogén. (60. ábra)  

Sacrococcygealis teratoma. Az os coccygeum és a rectum között elhelyezkedő tumor, 

melynek szerkezete idegen az anatómiai régiótól, ahonnan ered, befelé és kifelé is nőhet 

(hajat, fogat, porcot, zsirt tartalmaz). A diagnózis legtöbb esetben újszülöttkori, prenatalis. 1 

éves koron túl 50 %-ban malignus. Igen nagyméretű lehet.  

Ultrahangvizsgálat: szolid, kevert, cystosus szerkezet, az igen nagy méret miatt limitált 

szerepe van. (61.ábra)  

MR: vegyes jelintenzitás, pontos intraspinalis terjedés meghatározása. (62.ábra)  

CT:jól ábrázolódik a mész, malignus esetekben tüdőmetestasisok.  
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59. ábra  

 
60. ábra  

 
61. ábra  

 
62. ábra  

 

59.Ultrahang: hepatoblastoma- jól elhatárolt szolid terime a májban - hepatoblastoma, (3 éves 

lány)  

60. MR, kontrasztanyag adása után: a májban vegyes, nagyrészt alacsony jelintenzitású, a 

k.a.-t halmozó terime – hepatoblastoma (MR Kutatóközpont, dr. Rudas Gábor szivességéből)  

61. Ultrahangvizsgálat: presacralis, részben szolid, részben cystosus terime - újszülött, 

sacrococcygealis teratoma  

62.MR, T2 súlyozott sagittalis sík: cystosus teratoma (MR Kutatóközpont, dr. Rudas Gábor 

szivességéből)  
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18.6. Musculoskeletalis rendszer 

18.6.1. Vizsgálómódszerek  

(lsd.ott) 

18.6.2. Néhány jellegzetes kórkép 

Osteomyelitis. Az osteomyelitis a csont és a csontvelő gyulladása. Legfontosabb tünetei a 

láz, fájdalom, erythema, duzzanat, a gyulladásos laboratóriumi paraméterek emelkedettek.  

Újszülötteknél, koraszülötteknél gyakran tünetszegény, multifokális. A korai diagnózis és 

terápia rendkívül fontos, a növekvő csontokban a szövődmények maradandó károsodást 

okozhatnak. 1 éves kor alatt az epi- és metaphysis érellátása között összeköttetés van, a 

folyamat gyorsan terjed az epiphysis felé, sőt az ízületen keresztül a szomszédos csontra. 1 

éves kor felett az összeköttetés megszűnik, a folyamat jellegzetesen metaphysealis, bár ritkán 

előfordulhat primer diaphysealis és epiphysealis osteomyelitis is.  

Ultrahangvizsgálat: korán, a radiológiai tünetek megjelenése előtt látható a lágyszövet 

oedema, a periostealis reakció, subperiostealis folyadékgyülem. (64.ábra)  

Izotópvizsgálat: a vizsgálat szenzitivitása és specificitása is 90% fölötti, azonban 6 hetes 

életkor alatt csak korlátozottan alkalmas akut osteomyelitis kizárására. Jellegzetesen körülírt 

fokozott aktivitás detektálható a vizsgálat mindhárom fázisában.  

MR- vizsgálat: az osteomyelitis korán, nagy biztonsággal ábrázolódik, észlelése és 

kiterjedésének pontos megítélése 88-100%-os biztonságú. Jól látható a physis, az epiphysis és 

ízület érintettsége, az oedema, exsudatum, tályog.  

(65.a-b.ábra)  

Röntgenfelvétel: az első 7-14 napban általában nem mutat eltérést. Az első tünet a körülírt, 

egyenetlen porosis. A továbbiakban lágyrészterime, csontdestructio, osteolysis, csontnecrosis 

jelenik meg, majd később sequestratio, periostealis reakció látható. A radiológiai gyógyulás 

hónapokig tart. (63.a-d.ábra)  

 
63.a) ábra  

 
63.b) ábra  

 
63.c) ábra  
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63.d) ábra  

 

Röntgenvizsgálat a jobb humerusról. a. A jobb humerus proximális mediális metaphysisében 

felritkulás –korai osteomyelitis. b. Két hét múlva a lyticus terület növekedett c. 1 hónap 

múlva megindult a szklerotizáció d. 4. hónap múlva csaknem teljes gyógyulás. Osteomyelitis, 

csecsemő.  

 
64.UH, hosszmetszet. A jobb femur proximális részén a periostealis lágyrész echószegény, 

fokozott áramlás látható. Osteomyelitis.  
 

  
 

65.a-b. MR-vizsgálat, T2 súlyozott és T1 súlyozott, kontrasztanyag adása utáni szekvenciák 

axiális sík. Bal oldalon a femurnyakban, a csontvelőben fokozott szignálintenzitás, kóros 

kontraszthalmozás látható. 2 éves gyermek, osteomyelitis. ((dr. Rudas Gábor szívességéből).  

Transitoricus coxitis. A csipőizület átmeneti gyulladásos megbetegedése, mely 

fájdalommal, sántítással jár. A fájdalmat sokszor a combra, térdízületre lokalizálja a 
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gyermek, néha a sántítás az egyetlen tünet.  

Ultrahangvizsgálat: már kis mennyiségű folyadék is kimutatható, 4 mm-nél több folyadék, 

vagy 2 mm-nél nagyobb különbség a két oldal között kóros. A synovia gyakran 

megvastagodott. (67.ábra)  

Rachitis. A rachitis oka lehet a D-vitamin csökkent alimentaris bevitele, a csökkent ásványi 

anyag felvétel (pl. koraszülöttekben), a malabsorptio miatti D-vitaminhiány (coeliakia, cystás 

fibrosis), vagy a D-vitamin kétlépcsős átalakulásának zavara.  

Klinikai tünetei jellegzetesek: a csukló duzzanata, a bordák elülső ívén tapintható „rachitises 

olvasó”, illetve behúzódások (Harrison-barázda), a koponya pingponglabdaszerű 

benyomhatósága (craniotabes).  

Röntgenvizsgálat: a rachitis jellegzetes tüneteit mindig az átmeneti csontosodási zónákban 

látjuk. A kéztőfelvételen az ulna és a radius distalis metaphysise egyenetlen kontúrú, 

sajkaszerűen kivájt, a csont és az epiphysismag közötti távolság (fuga) a kiszélesedik. 

(66.ábra)  

 
66. Csuklófelvétel. A radius és ulna epiphysis fúgája széles, egyenetlen, kivájt, helyenként 

mészszegény. Rachitis.  
 

 
67. Ultrahangvizsgálat, csípő, hosszmetszet A bal csipőizületi rés szélesebb, benne 

echószegény folyadékgyülem (nyíl). Transitoricus coxitis.  
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68. UH. Ép újszülött csípő (nyíl-csípőcsont).  

 

Veleszületett rendellenességek. Igen szerteágazó betegségcsoport, ide tartoznak a 

végtagfejlődési rendellenességek, csontdysplasiák, mucopolysaccharidosok, stb. Valamennyi 

fejlődési rendellenesség esetében első és legtöbbször egyetlen képalkotó vizsgálat a 

hagyományos röntgenfelvétel.  

Achondroplasia. A rövid végtagokkal járó törpeség leggyakoribb formája. Nem lethalis, 

autosomalis domináns öröklődésű betegség. A gyermekek intelligenciája normális. 

Törpenövés, relative nagy fej, elődomborodó homlok, kyphoscoliosis, genu varum jellemzi.  

Röntgenvizsgálat: rövid, tömzsi csövescsontok, széles, kivájt metaphysisek láthatók. A 

csipőlapát szögletes, az acetabulum vizszintes. A csigolyák interpeduncularis távolsága 

proximális-distalis irányba csökken. A calvaria, a frontális csont elődomborodik. A foramen 

magnum és a canalis spinalis szűk. (69.ábra)  

CT/MR: spinalis stenosis, hydrocelphalus, gerincvelő kompresszió megítélésére szükséges.  

Osteogenesis imperfecta. Genetikai rendellenesség, a csontok törékenysége, osteopenia 

jellemzi. A már intrauterin létrejövő, súlyos deformitásokat okozó fracturáktól a csak ritkán 

törő csontokig, többféle lefolyása lehetséges.  

Röntgenvizsgálat:generalizált osteoporosis van, enyhe formájában a csontok gracilisak, a 

corticalis vékony. A legsúlyosabb formában többszörös törések, vastag, rövid csontok, durva 

callusképződés látható, a bordatörések következtében a mellkas deformált. (70.ábra)  

 
69. Natív hasi rtg felvétel: a gerincen az interpeduncularis távolság distal felé csökken. Az 

acetabulumok vízszintesek, a csípőlapát szögletes. A femurok vaskosak - achondroplasia  
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70. Röntgenfelvétel: a csontokon többszörös törések, durva callusképződés, görbe femurok, 

alszárcsontok - osteogenesis imperfecta  
 

   

Csipődysplasia. A lányoknál gyakrabban (1:9) előforduló congenitalis csipődysplasia 

multifactorialis okokra visszavezethető fejlődési rendellenesség, melynek következtében a 

femurfej dislocalódhat. A háttérben az acetabulum kóros fejlődése és configuratioja, a 

ligamentumok lazasága, izomcontractura, pozitív családi anamnesis, méhen belüli 

farfekvéses helyzet, stb. állhat.  

Ultrahangvizsgálat: alkalmas a csecsemőkori csipődysplasia diagnosztizálására. 

(68.ábra)Mindenképpen indokolt elvégzése, ha a klinikai vizsgálat felveti a dysplasia 

gyanúját, vagy rizikófaktor (farfekvés, ikerszülés, családban csípőficam, oligohydramnion, 

dongaláb, neuromuscularis betegségek) fennállása esetében szűrővizsgálatként alkalmazható. 

4 hetes kor előtt a ligamentumok fiziológiás lazasága miatt a normális csípő legtöbbször 

„éretlen”, így a vizsgálat 4 hetes kor után javasolt és kb. 4-6 hónapos korig végezhető. 

Röntgenfelvétel: a csipődysplasia a csontos femurfej magjának megjelenéséig csak indirekt 

jelekből diagnosztizálható.  

Bántalmazott gyermek syndroma (battered child, child abuse, shaken baby, non-accidental 

injury). A gyermekek (leggyakrabban csecsemők és kisdedek) bántalmazása következtében 

kialakult tünetegyüttes. Felismerése sokszor kizárólag a radiológuson múlik. Vannak 

jellegzetes sérülések, melyek a syndroma gyanúját felvetik, melyeknek súlyosságával az 

elmondott anamnézis nem áll arányban, vagy a többszörös, különböző gyógyulási fázisban 

lévő, különböző korú törések. Komplex koponyatörések egyszerű leesésnél ritkák. A 

legjellegzetesebbek az ún. metaphysealis vagy saroktörések a csöves csontok metaphysisén. 

A rázás következtében bordatörések, a fej előre-hátrabicsaklása következtében subduralis 

hematoma, contusios hypoxias-agyoedema alakul ki.  

Röntgenvizsgálat: mellkas röntgen, a kétirányú koponya röntgenfelvétel, a kétirányú gerinc 

és végtagfelvételek szükségesek. (71.ábra)  

Ultrahangvizsgálat: csecsemőknél a koponya- és hasi ultrahangvizsgálatot végzünk. CT-

vizsgálat: a sérülésektől függően hasi CT-vizsgálat is mérlegelendő, ahogyan 

csigolyasérülések esetén is CT-vizsgálat szükséges. MR-vizsgálat: neurológiai tünetek 

esetében a koponya MR nélkülözhetetlen.  
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71. Összehasonlító térdfelvétel. Jobboldalon a femur distalis- laterális epiphysisében „sarok” 

törés, lyticus terület, periostealis reakció. Mindkét tibia proximális, a felvételen látható 

részén periostealis reakció. Bántalmazott csecsemő.  
 

   

Asepticus csontnecrosisok.  
Legg-Calvé-Perthes-betegség. A femur proximális epiphysisének ismeretlen eredetű 

avascularis necrosisa. Leggyakrabban 4-8 életév között fordul elő, az esetek 10 %-ában 

kétoldali. A fiúk 3-5-ször gyakrabban érintettek. Fájdalom, sántítás, az alsó végtag 

korlátozott befelé rotatioja jellemzi.  

Röntgenvizsgálat: összehasonlító AP csipő és Lauenstein felvétel szükséges. I. stádium: 

normális radiológiai kép II. stádium: sclerosis a femur epiphysisében. III. stádium: a femurfej 

lapos, fragmentált . IV stádium: az acetabulum is érintett. (72.ábra)  

Izotópvizsgálat: korai stádiumban, a radiológiai eltérések előtt fotopéniás defectusként 

mutatja a perfusio hiányát az érintett femurfejben.  

MR: korai stádiumban alacsony és magas jelintenzitású területek láthatók az oedema miatt. 

Későbbi stádiumban a physis és a csontvelő érintettséget ábrázolja.  

Schlatter – Osgood –betegség. A tuberositas tibiae asepticus necrosisa. Térdfájdalom, 

nyomásérzékenység jellemzi.  

Röntgenvizsgálat: oldalirányú felvételen a tuberositas tibiae töredezettsége, sclerotizációja 

látható.(73.ábra)  

 
72.Összehasonlító csipőfelvétel: a femur epiphysismagja mindkét oldalon töredezett, 

ellapult-Perthes-kór  
 



18. A Gyermekradiológia alapjai 

559 

 

 
73. Oldalirányú térdelvétel: a tuberositas tibiae töredezett- Schlatter-Osgood-betegség (nyíl)  

 

 
74. CT-vizsgálat, kontrasztanyag adása után: baloldalon a mellkasban kiterjedt, az ereket 

körülvevő lágyrészterime, bordadestructio- bordából kiinduló Ewing sarcoma  
 

 
75. MR-vizsgálat, T1 súlyozott axialis síkban a bal humerusról: a proximális harmadot 

elfoglaló, kiterjedt lágyrészelváltozással járó tumor- Ewing-sarcoma  
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76. Oldalirányú térdfelvétel: a tibia proximális dorsalis részén széles alapon ülő exostosis  

 

Csonttumorok.  
A képalkotó vizsgálatok döntő szerepet játszanak a csontlaesiok észlelésében, 

karakterizálásában, a stagingben, a biopsia vezérlésében és a reziduális tumor vagy recidiváló 

identifikálásában.  

Röntgenvizsgálat: a betegségek az esetek többségében az adott daganatra típusos 

elváltozásokat okoznak. Az eltérés lehet lyticus, scleroticus vagy kevert. Jelek mutathatnak a 

tumor eredetére, pl. chondroid tumorok irreguláris, pontszerű meszesedést mutatnak.  

CT: a corticalis érintettség, calcificatio megítélésben a legérzékenyebb. (74.76. ábra)  

MR: pontosan ábrázolható a tumor intra- és extramedullaris terjedése, az izomérintettség, a 

neurovascularis structurák, növekedési zóna, skip laesiok, izületek. (75.ábra)  

Izotópvizsgálat: (lsd. ott)  

Lágyrészterimék  
Kóros terimét utánozhat izomasszimetria, csontdeformitás, de ez egyszerű röntgen-, vagy 

ultrahangvizsgálattal eldönthető.  

Myositis ossificans. Jóindulatú solitaer izomterime, az anamnesisben szerepelhet trauma.  

Röntgenfelvétel:később, a calcificatio kezdetekor látható mészlerakódás, az izomrostok 

mentén helyezkedik el.  

CT: jól ábrázolódik a meszesedés.  

MR: jelentős lágyrészoedema, ami tumorok körül szokatlan.  

Fibromatosis colli. Újszülöttkorban előforduló, gyakran torticollist okozó lágyrészterime a 

musculus sternocleidomastoideusban, spontán gyógyul.  

Ultrahangvizsgálat: a m. sternocleidomastoideus fusiformis megvastagodása. Egyéb 

képalkotás nem szükséges. (77.ábra)  
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77. Ultrahangvizsgálat: jobb oldalon a m. sternocleidomastoideus ép, bal oldalon 

kiszélesedett – fibromatosis colli, 2 hetes csecsemő, torticollis  
 

 
78. Ultrahangvizsgálat: a nyaki regióban élénk áramlást muatató szolid terime - hemangioma  

 

 
79. MR-vizsgálat, coronalis sík, T1 súlyozott: bal oldalon a nyakon az izomhoz hasonló 

jelintenzitású kiterjed terime - hemangioma  
 

   

Endothelialis malformatiok.  
Két nagy csoportba soroljuk, hemangioma és vascularis malformatio.  

Hemangioma. A leggyakoribb tumor gyermekkorban, az újszülöttek 12 %-ában fordul elő. A 

legtöbb nem igényel beavatkozást, 10 hónapos kor körül visszafejlődik.  

Ultrahangvizsgálat: kevert echogenitású, lobulált, többrekeszes terime, fokozott áramlást 

mutathat. (87.ábra)  
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MR:lobulált, T2 súlyozott felvételeken magas, T1 súlyozott felvételeken az izomhoz hasonló 

jelintenzitású, kontrasztanyag után erősitést mutat, tág afferens artériák és draináló vénák 

láthatók. (79.ábra)  

Vascularis malformatiok.  
Arteriovenosus malformatio. Congenitalis malformatio, dysplasiás ereket tartalmaz.  

Ultrahangvizsgálat: vegyes echogenitású, nincs lágyrészkomponens.  

MR: MR-angiographia segít a preoperativ tervezésben.  

Lymphangioma. A nyirokrendszerrel nem közlekedő nyirokszövetből ered, leggyakoribb a 

nyaki regioban, axillában, terjedhet a mellkasba.  

Ultrahangvizsgálat: vékony septumokkal elválasztott folyadékkal telt cysták, a septumokban 

áramlás detectálható. (80.ábra)  

CT/MR: kontrasztanyag adása után a septumokban halmozás van. A mediastinális terjedést 

pontosan ábrázolja.  

 
80.Ultrahangvizsgálat, panoráma felvétel a nyaki regioról: kiterjedt lágyrészterime, 

többszörös cystosus részlettel - lymphangioma  
 

18.7. Összefoglalás 

1. Az ALARA elv – As Low As Reasonably Achievable -, azaz olyan alacsony 

sugárdózist alkalmazzunk, amennyire lehetséges-, alapvető és soha el nem 

elhanyagolható szempont a gyermekradiológiában.  

2. A mellkasi betegségek legnagyobb része röntgen – és kiegészítő ultrahangvizsgálattal 

diagnosztizálható, ritkán van szükség MR/CT vizsgálatra.  

3. Az újszülöttkori gastrointestinalis fejlődési rendellenességek egy részében a levegő, 

mint negatív kontrasztanyag a nativ hasi felvételen elegendő a diagnózishoz.  

4. Újszülötteknél a gastrointestinalis traktus vizsgálatánál felszívódó, alacsony 

osmolalitású kontrasztanyagot alkalmazunk. Az ultrahangvizsgálat fontos része a 

diagnosztikának.  

5. A húgyúti fejlődési rendellenességek diagnosztikájának módszerei: ultrahang, mictios 

cystourethrographia, izotóp, ritkán MR.  
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19. Non-vascularis intervenciók 

Írta: Kollár Attila 
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

19.1. Történeti bevezetés 

Az intervenciós radiológia napjainkig ható, korszakalkotó lépései közül kimagaslik a svéd 

radiológusnak, Seldingernek 1953-ban publikált perkután katéterbevezetési technikája. Ezt a 

módszert természetesen nem csak vascularis, de non-vascularis területen is, számos esetben 

sikerrel alkalmazhatjuk, mivel epeutak, húgyutak, folyadékgyülemek, tályogok biztonságos 

elérését is elvégezhetjük ezzel a módszerrel.  

Röntgen képerősítő alatt már a 60-as évektől kezdődően epeúti intervenciókat, különböző 

biopsziákat világszerte egyre nagyobb számban kezdtek végezni.  

A non-vascularis intervenciók esetében a képalkotó módszerek fejlődése az 1970-es, 80-as 

években óriási lökést adott az egyre kifinomultabbá váló technikák kidolgozásának (Rtg-, 

UH-, CT-vezérléssel végzett beavatkozások). A biopsziák tekintetében az egyre pontosabb 

képi vezérlések alkalmazása és a kifejlesztett vékonyabb biopsziás tűk, automata biopsziás 

pisztolyok használata is a mintavételek pontosságának javulásához és a szövődmények 

számának szignifikáns csökkenéséhez vezettek.  

19.2. Képalkotó módszerek által vezérelt biopsziák, 

drainage-ok 

A leggyakrabban végzett intervenciós beavatkozások közé tartoznak a különböző képalkotó 

módszerek által vezérelt biopsziák, ezért igen nagy hangsúlyt kell fektetnünk ezek megfelelő 

szintű megismerésére, megismertetésére és elsajátítására.  

A mintavételi eszközként szolgáló biopsziás tűk átmérőjét Gauge-ban (G) adjuk meg, 19,8 G 

= 1 mm (a kisebb G érték vastagabb tűt jelent, pl.: 14G = 2,03 mm).  

Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a képalkotó módszerrel vezérelt biopsziák az esetek 

túlnyomó részében lokális érzéstelenítés mellett (Lidocain, 1%) végzendők, míg az egészen 

felületesen elhelyezkedő képletek vékonytű biopsziája esetében eltekinthetünk a helyi 

érzéstelenítéstől. Ismert Lidocain érzékenység esetén más lokális anesztéziára alkalmas szer 

(pl. Marcain, Bucain) használata javasolt.  

19.2.1. Biopsziák típusai a tűvastagság függvényében 

19.2.1.1. Vékonytű biopszia (FNAB= Fine Needle Aspiration Biopsy)  

A 20G-s, vagy annál vékonyabb biopsziás tűkkel cytologiai mintavételre van lehetőség, azaz 

kisebb sejtcsoportokat tudunk kiszívni a biopsziázott területről (1. ábra). Ezekkel az 1 mm-

nél vékonyabb átmérőjű tűkkel a beleket is perforáció veszélye nélkül átszúrhatjuk, így a 

retroperitonealis, gyomor mögötti képletek is vékonytűvel mintavételre kerülhetnek.  

A szúrást követően a leszívott anyagot az aspirációs tűn keresztül több tárgylemezre nyomjuk 

ki és gyors kikenés után azonnal fixálnunk kell azokat.  
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1. ábra - Vékonytű, vastagtű – fotók (A kép: 22G-s és 14 G-s biopsziás tűk, B kép: UH 

transducerrel 22 G-s vékonytű) 

19.2.1.2. Vastagtű biopszia (Core biopsy)  

Leggyakrabban a 14-18 G közötti biopsziás tűket alkalmazzuk ezekhez a mintavételekhez, 

melynek során automata biopsziás pisztoly segítségével egy (vagy több) megfelelő 

szövethengert nyerhetünk a kívánt területből (2. ábra), ami már szövettani vizsgálatra 

alkalmas.  

Speciális mintavételi módszernek tekinthető a mammotome (8G-s tűátmérő!), mellyel már 

kisebb emlőtumorok teljes egészében eltávolíthatók lehetnek (bizonyos esetekben ezzel a 

módszerrel is többszöri mintavételre lehet szükség).  

  
 

2. ábra – Vastagtű – fotók (A kép: 14 G-s vastagtű a biopsziás pisztolyban, B kép: UH 

transducerrel 14 G-s vastagtű)  
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19.2.2. Biopsziák képalkotó vezérlési típusai 

19.2.2.1 UH vezérlés  

Ma már a leggyakrabban alkalmazott módszer mind felszínesen (3. ábra), mind mélyebben 

(4. ábra) elhelyezkedő képletek biopsziájára.  

Alapvetően kétféle technikával végezhetjük:  

1. Speciális tűvezető segítségével  

2. Szabadkézi módszerrel (Free hand method)  

A szabadkézi technika nagyobb gyakorlatot igényel, kivitelezése során ügyelni kell arra, 

hogy a tűvel ne térjünk ki az UH transducer leképezési síkjából, mert különben a mintavevő 

eszköz hegyét szem elől téveszthetjük. 10-12 cm mélyen elhelyezkedő, 10 mm átmérőjű vagy 

ennél kisebb képletek mintavétele során a biztonságos mintavételhez tűvezető használata 

mindenképpen ajánlott.  

Az UH vezérelt mintavétel előnyei:  

1. Valós idejű kontroll a mintavétel egész ideje alatt.  

2. Nem alkalmazunk ionizáló sugárzást.  

3. Jól hozzáférhető, relatíve olcsó beavatkozás.  

4. Könnyű kivitelezhetőség.  

5. A nem mobilizálható páciensnél akár betegágynál, intenzív osztályon is elvégezhető.  

Hátrányai:  

1. Igen vizsgálófüggő, nagy gyakorlatot igénylő módszer.  

2. A jelentősebb obesitás, a csontok, bélgázok, postoperatív drainek meghiúsíthatják 

elvégzését a nem megfelelő képminőség miatt.  

 

 
3. ábra – UH vezérelt, vékonytű biopszia (emlő cysta puntio) 
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4. ábra – UH vezérelt core biopszia (vese) 

19.2.2.2. CT vezérlés  

Ideálisnak tekinthető vezérlő módszer a mellkasban (5. ábra), mediastinális régióban, 

retroperitoneumban (6. ábra), kismedencében (7. ábra) elhelyezkedő képletek biopsziájára.  

Előnyei:  

1. Kitűnő térbeli felbontás.  

2. A csontok, bélgázok nem zavarják a mintavételt.  

3. Az UH-os módszerhez képest kevésbé vizsgálófüggő technikának tekinthető.  

Hátrányai:  

1. Ionizáló sugárzást alkalmazunk.  

2. Kivitelezése során nincs valósidejű kontroll.  

3. Kevésbé hozzáférhető, relatíve költségesebb módszer.  

4. A beavatkozás helyhez kötött (CT vizsgáló).  

5. Időigényesebb mintavételi módszer.  

 
5. ábra - CT vezérelt mellkasi biopszia 
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6. ábra – CT vezérelt pancreas biopszia 

 
7. ábra - CT vezérelt sacrum biopszia 

19.2.2.3. Röntgen vezérlés  

Ma már történeti jelentőségű, hogy évtizedekkel ezelőtt a vastagtűvel történő vesebiopsziákat 

rtg képerősítő alatt, intravénás urográfiát követően végezték el. Ezek a beavatkozások 

napjainkban már UH vezérlés mellett történnek.  

Az Ultrahanggal nem (vagy csak rosszul) ábrázolható emlőtumorok esetében speciális, 

stereotaxiás mintavétel végezhető rtg. mammográfiás módszerrel. Ez a módszer azonban 

nagy felkészültséget igénylő beavatkozás, csak lényegesen kevesebb centrumban 

hozzáférhető.  

19.2.2.4. MR vezérlés  

Speciális esetekben ennek a képalkotó eszköznek az igénybevétele is szóba jöhet. Hátránya, 

hogy igen drága, még a CT-nél is korlátozottabb mértékben hozzáférhető módszer, valamint 

speciális, nem mágnesezhető eszközök szükségesek a kivitelezéséhez. Ezzel a módszerrel 

intracraniális elhelyezkedésű tumorokból is végezhetnek ma már mintavételt.  
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19.2.2.5. Hibrid képalkotó technikák  

Az utóbbi évek fejlesztéseit igénybe véve, ma már lehetőség nyílik arra, hogy a betegről 

készült MR/CT vizsgálatok képeit és a valósidejű UH vizsgálat képeit fúzionáltassuk, a 

megfelelő vizsgálati terület és sík megkeresésével. Ez a módszer lehetőséget nyújt arra, hogy 

az egyébként UH-gal nehezen vagy csak rosszul ábrázolódó képleteket is perkután módon 

meg tudjuk közelíteni a különböző intervenciós radiológiai beavatkozások során.  

19.2.3. Drainage technikák 

Folyadékgyülemek, tályogok perkután kezelésére, lebocsátására szolgáló módszerek (8. 

ábra).  

A drainage katéterek átmérőjét French-ben (F) adjuk meg, 1F = 1/3 mm.  

Ezek a beavatkozások alapvetően kétféle módon végezhetők el:  

 
8. ábra – UH vezérelt drainage, hasfali seroma (400 ml leszívás után) 

19.2.3.1. Seldinger technikával végzett drainage  

Ennek során először megfelelő átmérőjű tűvel történik az adott elváltozás UH vagy CT 

vezérelt punctioja (9. ábra). Ezt követően 0,035” vezetődrót kerül bevezetésre a tűn keresztül, 

majd a tű eltávolítása után a benthagyott vezetődrótra toljuk rá az előzőleg kiválasztott, 

megfelelő átmérőjű (6-14 F) drainage katétert.  
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9. ábra – Májcysta CT vezérelt punctio (vezetődrót a cystában) 

19.2.3.2. Trokár módszerrel végzett drainage  

A trokár technika alkalmazása során egy punctiós tűre, „nyársra” ráhúzott draint egyszerre 

vezetünk be a megfelelő képalkotó módszer vezérlésével az elváltozásba, majd megfelelő 

pozíció elérése után a tű eltávolítható és a drainen át a folyadékgyülem, tályogtartalom 

leszívható (10. ábra).  

 
10. ábra – Májcysta alkoholos sclerotisatio előtt, cysta feltöltés higított kontrasztanyaggal 

Bizonyos drain típusoknál biztonsági szál szolgál arra, hogy a katéter vége feltekert 

helyzetben (pigtail) maradjon a megszúrt képleten belül. Kiöltéssel a bőrfelszínen 

biztonságosan rögzíthetjük is a bevezetett draint.  

Többszöri leszívással, fiziológiás sóoldattal történő átöblítéssel gyorsíthatjuk a törmelékes 

bennékű tályogok megfelelő lebocsátását (11. ábra).  

Az adott képlet kiürülésétől, megkisebbedésétől függ, hogy milyen időtartamú lesz a 

perkután drainage kezelés.  
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11. ábra – UH vezérelt májtályog drainage kontroll (13. napos, többszöri átöblítések és 

leszívások után) 

19.2.4. Biopsziák, drainage-ok kontraindikációi  

Kontraindikációt jelent a biopszia, drainage számára:  

- ha nem megfelelőek a vérzési és alvadási laborparaméterek (de ez a punctio idejére 

átmenetileg korrigálható speciális vérkészítmény, friss fagyasztott plazma (FFP) adásával),  

- ha a tervezett biopszia útjában kikerülhetetlen vascularis képlet (aorta, VCI) helyezkedik el,  

- ha a páciens nem kellően kooperál (altatás szükséges lehet).  

19.2.5. Biopsziák, drainage-ok szövődményei  

A mintavételek során a következő szövődményekkel találkozhatunk:  

 Vérzés (subcapsularis (12. ábra), parenchymás, intraabdominalis (13. ábra), 

intrathoracalis, pseudoaneurysma),  

 Ptx (mellkasi (14. ábra), mediastinalis, infraclavicularis, rekesz alatti mintavétel 

esetén),  

 Üreges szerv perforációja (a belek mögötti képleteket vastagtűvel megszúrni 

TILOS!), - *Tumorszóródás lehetősége a biopsziás útban (ez nyilván azonos 

rizikófaktor bármelyik vezérlőmódszer esetében).  
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12. ábra – UH vezérelt vesebiopszia, subcapsularis vérzés (5 perces kontroll) 

 
13. ábra – UH vezérelt vesebiopszia, súlyos retroperitonealis és intraabdminalis vérzés, aktív 

vérzéssel (20 órás kontroll) 

  
| 

14. ábra – PTX tödőbiopszia után (A kép: azonnal a szúrás során csak kis PTX alakult ki, B 

kép: 5 perces CT kontrollon) 
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19.3. Májdaganatok komplex intervenciós radiológiai 

kezelése 

Alapvető tényként megállapíthatjuk, hogy a májdaganatok kezelésének gold standardként 

elfogadott terápiája a mai napig a sebészi eltávolítás. Olyan esetekben azonban, amikor 

valamilyen okból a májdaganat inoperábilis, vagy a páciens számára túlzott kockázatot 

jelentene a sebészeti beavatkozás, akkor az intervenciós radiológiai kezelési lehetőségek 

kerülnek előtérbe. A műtéti beleegyezés hiányában is lehetséges kezelésként lépnek elő ezen 

módszerek.  

A primer és secunder májdaganatok intervenciós radiológiai kezelésében számos kezelési 

módszert ismerünk, melyeket önállóan és egymással kombinálva is alkalmazhatunk a mind 

hatásosabb terápiás eredmény elérése érdekében (manapság mindinkább törekszünk a 

kombinált kezelési technikák alkalmazására).  

19.3.1. Perkután tumorroncsolási módszerek 

A történeti hűséghez hozzátartozik, hogy egyéb anyagokat (forró fiziológiás sóoldat, ecetsav) 

is használtak a 80-as években májdaganatok perkután roncsolására, de hosszú távon csak az 

abszolút alkohol maradt meg ezek közül az intervenciós terápiás palettán.  

Valamennyi ismertetendő módszer esetében, ideálisnak akkor tekinthető a lokális 

tumorterápia, ha a tumort körülvevő tumormentes, néhány mm-es „biztonsági zónát” is érinti 

a kezelés.  

19.3.1.1. PEIT (Percutaneous Ethanol Injection Therapy)  

A leginkább elterjedt és legolcsóbbnak tekinthető perkután kezelési módszer a primér 

májdaganatok (HCC) kezelésében, melynek során steril, 95%-os abszolút alkoholt 

fecskendezünk UH vezérlés mellett a daganatba. Ezt a módszert olasz (Livraghi, Lencioni) és 

japán (Shiina, Ebara) szerzők közel egyidőben kezdték alkalmazni az 1980-as évek végén.  

A tumoros sejtekben a tűn keresztül bejuttatott abszolút alkohol dehidrációt erdményez és 

koagulációs nekrózis jön létre, melyet később fibrotikus átalakulás kísér.  

Az alkohol beadását követően jellegzetes „hóförgeteg-szerű” echodús terület ábrázolódik 

ultrahanggal a kezelt területen (15. ábra).  

A speciális (vég- és oldallyukas) biopsziás tű, az abszolút alkohol, a fecskendő és a 

tűösszekötő összességében 40-50 dollárba kerülnek.  

 
15. ábra – PEIT (Percutaneous Ethanol Injection Therapy), biopsziával igazolt máj HCC 

esetében 
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19.3.1.2. Rádiófrekvenciás tumor abláció  

1990-ben McGahan és Rossi külön-külön publikálták az RF kezeléssel kapcsolatos első 

eredményeiket és ezt követően indult hódító útjára ez a májtumor kezelési módszer.  

Az RF kezelés során a májtumorba vezetett elektróda végénél lévő szövetekben 460 kHz 

frekvencián, változó polaritású elektromos áram ionizáló hatása révén hő fejlődik, ami az 

adott (50-200 Watt) energia tartományban, változtatható beállítással, kontrolláltan 50- 90 C 

fok közötti hőmérsékletet kelt (16. ábra). Speciális RF berendezés és elektróda 

alkalmazásával (Berthold-féle vagy Radionics készülék) a tű fiziológiás sóoldatos, belső 

hűtését is megoldották, így a karbonizáció elkerülhetővé vált.  

 
16. ábra – Máj RF Abláció 

A nagyobb vénás törzsek (v. hepatica, v, portae, VCI) közelében lévő tumorok teljes RF 

kezelése nehezen oldható meg, mivel a vénákban keringő vér hűti a közelükben lévő 

tumorrészletet. A másik nehézséget a májkapu közelében, a ductus choledochushoz vagy d. 

hepaticushoz közel elhelyezkedő tumor RF kezelése jelenti, mert súlyos epeútsérülés jöhet 

létre. A májfelszínhez közel lévő daganat kezelése során és azt követően is fokozott fájdalma 

lehet a páciensnek , így a fenti esetekben a kombinált kezelési módszerek méginkább előtérbe 

kerülnek (RF + kemoembolizóció, RF + PEI).  

Mindezeket figyelembe véve RF kezelésre ideálisnak tekinthető májtumor esetében:  

1. 4 db vagy annál kevesebb góc van,  

2. a gócok 3 cm-esek, vagy annál kisebbek,  

3. legalább 1 cm-re vagy mélyebben helyezkednek el a májfelszín alatt és  

4. közelükben nagyobb véna max. csak 2 cm-re vagy távolabb halad.  

Maximálisan 5 cm átmérőjű tumor RF terápiája remélhető sikerrel, de az is többszöri 

beavatkozás során. A különböző hibrid képalkotó módszerek vezérlését igénybe véve a 

nagyobb gócok kezelése is egy ülésben megoldható lehet. Egészen a májfelszínen 

elhelyezkedő tumor esetében a környező képletek (rekesz, cholecysta, vastagbél, vékonybél) 

potenciális sérülése miatt az RF kezelés perkután nem, esetleg csak intraoperatív módon 

végezhető el.  

A perkután kezeléseket erős fájdalomcsillapítás mellett vagy általános anaesthesia 

alkalmazásával végezhetjük el. A kezelés(ek) után 24 órára a páciens szoros klinikai 

megfigyelése javasolt.  
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Egy 3 cm-es góc ablációjának időtartama 8-10 perc között változhat, 3-4 góc kezelése esetén 

a procedúra teljes időtartama 40-50 perc is lehet.  

Az RF kezelések hatásosságát PET-CT-vel, megfelelő protokoll szerinti MR vizsgálattal 

vagy UH kontrasztanyagos vizsgálattal (17. ábra) követhejük nyomon.  

Az RF készülék ára: 12 000 és 30 000 dollár között mozog, az egyszerhasználatos elektródák 

ára pedig 500-1000 dollár között változik.  

 
17. ábra – Máj RF Abláció utáni CT kontroll 

19.3.1.4. Mikrohullámú tumor abláció  

Az 1990-es évek elején Japán szerzők számoltak be az első mikrohullámú májtumor 

kezelésekről. A 2450 MHz-es mikrohullámok nagyon gyors rotációra késztetik a 

célszövetben a vízmolekulákat, ami a szövetek felmelegítésével egy megközelítően ellipszis 

keresztmetszetű térfogatban koagulációs nekrózishoz vezet.  

A beavatkozásokat 25 cm hosszú, 18 G-s elektródával (14 G-s tűvezető alkalmazása mellett) 

végzik.  

A mikrohullámú készülék ára 45 000 dollár, minden egyes elektróda ára 500 dollár.  

19.3.1.5. Lézeres tumor abláció  

Az első intersticiális lézer ablációt még 1983-ban közölték, majd a technika tökéletesítése 

után már reprodkálható módon sikerült szövetsérülést létrehozni a Nd YAG-vel (Neodymium 

yttrium aluminium garnet). Az első kezdeti eredmények publikálása után 1993-ban Lees és 

munkatársai közölték összehasonlító eredményeiket az ILP (interstitial laser 

photocoagulation) és a PAI (Percutaneous Alcohol Injection) alkalmazásával colorectalis 

májtumorok perkután kezelésében.  

Az új fejlesztésű portábilis lézer berendezések már max. 30W energiával dolgoznak és akár 

10 méteres optikai kábelen (erre az MR vezérlés miatt lehet szükség) keresztül is el tudják 

juttatni a speciálisan hűtött területre a szövetpusztító Nd YAG lézert.  

A portábilis lézer készülék ára: 20 000 - 50 000 dollár között van, és az akár 50 páciens 

kezelésére is elegendő laser kábelszerelék ára 2000 dollár. 
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19.3.1.6. Cryoabláció  

A fagyasztásos (cryoablációs) módszert először 1963-ban javasolták tumor terápiás kezelésre, 

azonban csak a 90-es években sikerült nagyobb szériában alkalmazni az onkológiai területen. 

Irreverzibilis szöveti destrukció jön létre -20, -30 C fok alatti hőmérsékleten.  

A kezelési kritériumok (szám és méret) lényegében nem különböznek az RF kezelésnél 

ismertetettektől.  

Az esetek túlnyomó többségében nyitott sebészeti beavatkozás mellett történik a cryoabláció, 

csak kevesebb mint 10 %-ban végzik laparoscopos asszisztenciával.  

A cryoablációs készülék ára 130 000 – 160 000 dollár között mozog és a különböző cégek 

által gyártott egyszerhasználatos tűk ára 1200 dollár körül van.  

19.3.2. Kemoembolizáció 

A TAE (Transcatheter Arterial Embolization) és a TACE (Transcatheter Arterial 

ChemoEmbolization) során az a. hepatica ágrendszerén belül lehetőség szerint minél 

szelektívebb módon keressük fel a hepatomát ellátó artériás törzset (vagy törzseket) és oda 

speciális, olajos kontrasztanyagot, Lipiodolt (TAE) fecskendezünk embolizációs anyagként 

(18. ábra), ezt a beavatkozást kemotherápiás szerekkel (5-Fluoro-Uracil, Epirubicin, 

Cisplatin, Mytomicin-C) kiegészíthetjük (TACE) (19. ábra).  

 
18. ábra – Lipiodol felvétel a HCC-ben, szelektív katéterezés és 10 ml Lipiodol 

befecskendezése után ( DSA felvétel) 
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19. ábra – TACE, CT kontroll (2 héttel a kezelés után) 

A szisztémás kemoterápiához képest a szelektíven, intraarteriálisan alkalmazott gyógyszerek 

10-szeres, akár 100-szoros gyógyszerkoncentrációt eredményezhetnek a kezelni kívánt 

tumorban és az adott tumoron belüli hatásuk a Lipiodol okozta embolizációs hatás miatt még 

elhúzódóbb lesz, míg az ép májterületekről a kemoembolizáló anyag viszonylag gyorsan 

kiürül, károsodást nem okoz.  

Ezt a módszert a korábbiakban felsorolt perkután kezelési lehetőségekkel többféle formában, 

sikeresen lehet ötvözni, különösen többgócú primer és secunder tumorok terápiája során.  

Fontos tényező a kezelésekkel kapcsolatban a cost-benefit kérdése is. Az egyes perkután 

kezelési módszerek végén megadott költségek irodalmi adatok, azonban jól tükrözik, hogy pl. 

a cryoablációhoz szükséges készülék mintegy 4-5-szörös árat jelent az RF ablációs 

berendezéshez képest. Mindezekhez képest nagyságrendekkel kevesebbe kerül és 

összehasonlítva relatíve olcsónak tekinthető beavatkozás az abszolút alkohollal történő 

perkután májdaganat roncsolás.  

A kezelési módszerek között ma az RF terápia igen jól kontrollálható tumordestrukciót 

képviselő módszernek tekinthető, nagyon „versenyképes” költségekkel.  

19.4. RF abláció más szervekben (tüdő-, vese-, 

csonttumorok) 

19.4.1. Tüdő 

Az inoperábilis tüdődaganatok RF kezelésében elért eredményeikről számos munkacsoport 

számolt már be figyelemreméltó eredményekkel. Jól megközelíthető, viszonylag 

perifériásabb lokalizációjú, nagy műtéti kockázatot jelentő esetekben jól használható eljárás. 

Nagyobb vascularis képlet közelsége (a. pulmonalis ág, aorta, VCS) esetében - az áramló vér 

okozta hűtő effektus miatt – eleve romolhat az RF kezelés eredményessége, hatásfoka.  

19.4.2. Vese 

Rosszindulatú vesedaganatok fennállásakor a következő esetekben alkalmazható RF abláció:  

1. Idős, relatíve nagy műtéti kockázatot jelentő páciensnél.  

2. Szoliter vesében lévő RCC esetében.  
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3. Palliatív céllal centralis elhelyezkedésű tumor esetén.  

4. A páciens műtéti megoldásba nem egyezik bele.  

5. Az ismert irányelvek szerint maximum 5 cm-es vagy ez alatti tumorátmérővel bíró 

képlet kezelhető eredményesen RF-fel.  

19.4.3. Csont 

Primer csonttumorok és csontmetastasisok RF kezelésével kapcsolatban is már több 

centrumból tekintélyes beteganyagot felvonultató közlemény látott eddig napvilágot.  

Speciálisan az osteoid osteomák célzott kezelésére igen alkalmas, jó eredményeket mutató 

ablációs módszernek tekinthetjük (20. ábra), melynek invazivitása messze alacsonyabb, ha az 

ortopédsebészeti tumoreltávolítási technikával hasonlítjuk össze. Az ilyen módon kezelt 

páciens pedig csak 1-2 napos kórházi kezelésre szorul, szemben a nyitott műtét esetén 

várható 7-10 napos kórházi kezeléssel.  

  
 

20. ábra – jobb tíbiában lévő Osteoid Osteoma RFA kezelése (A: kezelés előtti CT felvétel, 

B: RFA kezelés) 

19.5. Perkután epeúti, epehólyag intervenciók (PTC, PTD, 

stent kezelés, epeúti kőeltávolítás, cholecystostomia) 

A malignus elváltozások közül inoperábilis pancreas feji folyamatok, májhílusban 

elhelyezkedő megnagyobbodott nyirokcsomók ductus choledochusra gyakorolt 

kompressziója és a cholangiocellularis tumorok (Klatskin-tumor) különböző formái jelentik 

legnagyobb részben az indikációt a perkután epeúti intervenciók számára.  

Benignus folyamatok közül elsősorban epeúti stricturák, gyulladásos eredetű szűkületek, 

valamint a cholangitis sclerotisans képezhetik az indikációt.  

Az endoszkópos úton végzett epeúti beavatkozások sikertelensége, valamint korábbi Billroth 

II. resectio fennállása esetén (technikailag nem megközelíthető Vater papilla) jönnek szóba a 

perkután végzett epeúti intervenciós módszerek.  

Fontos megjegyezni, hogy a pangó epetartalom miatt - melyekben felszaporodhatnak a 

baktériumok – az epeúti intervenciók elvégzése előtt antibiotikumos profilaxis alkalmazása 

feltétlenül javasolt.  
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19.5.1. Perkután Transzhepatikus Cholangiográfia (PTC) 

Ennek során rtg kontroll vagy UH vezérlés mellett történik jobb oldalról, a IX., vagy X. 

bordaközből az egyik tágabb intrahepatikus epeút punctioja 22 G-s, ún. Chiba tűvel, majd 

ezen keresztül az intra- és extrahepatikus epeutak kontrasztanyagos feltöltése (21. ábra).  

Speciális esetben - amikor az epeutak bal ágrendszere érintett elsősorban – a máj bal lebenye 

felől, epigastriális behatolásból is szükség lehet a PTC elvégzésére (22. ábra).  

 
21. ábra – PTC (Perkután Transhepaticus Cholangiographia) 

 
22. ábra – PTC a bal lebeny epeútjai felőli punctióból 

19.5.2. Perkután Transzhepatikus Drainage (PTD) 

A diagnosztikus PTC-t követően, amennyiben sikerül a vezetődrótos manipulációkkal 

megnyugtatóan átjutni a d. choledochus beszűkült vagy elzáródott szakaszán, akkor külső-

belső PTD alakítható ki (23. ábra) vagy a szűkület priméren áthidalható öntáguló fémstent 

alkalmazásával is (24. ábra).  
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23. ábra – PTD (Perkután Transhepaticus külső-belső Drainage)  

 
24. ábra – Epeúti stentelés, pancreas feji tumor miatti palliatív kezelés 

Ma már az évtizedeken át alkalmazott műanyag stentek helyett az esetek túlnyomó 

többségében sűrűbb szövésű, nagyobb radiális erőt képviselő, speciális biliáris fémstentek 

kerülnek alkalmazásra .  

Amennyiben az epeúti szűkületen priméren átjutni nem lehet, akkor az epepangás és a 

fennálló cholangitis mérséklésére külső drainage kialakítása javasolt. Ezt követően második 

ülésben a külső-belső drainage kialakítása általában már sikeresen megoldható.  

Speciális esetben mind a bal, mind a jobb oldali d. hepaticus rendszer katéterezésére és 

stentelésére is szükség lehet, ami függ a pathológiás folyamat (tumoros, gyulladásos 

érintettség) kiterjedtségétől.  

A speciális „randevú technika” pedig jó lehetőséget nyújt az intervenciós és endoszkópos 

szakember együttműködésére, melynek során a perkután bevezetett és a duodeumba 

lejuttatott vezetődrótot az endoszkóp segítségével fogjuk meg és húzzuk ki orális irányban. 

Ezt követően már a vezetődrótra bevezetett draint vagy stentet könnyebben lehet megfelelően 

pozícionálni.  

Malignus szűkület esetén ún. fedett (borított) stent alkalmazása hosszabb ideig tarthatja fenn 

a ductus choledochus tumorosan érintett szakaszának átjárhatóságát.  
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19.5.3. Perkután epúti kőeltávolítás 

Szintén a perkután epeúti intervenciók közé tartozó beavatkozás. Sikertelen endoscopos 

kőeltávolítás esetén, magasan, a ductus hepaticusok összeömlése alatti szakaszon 

elhelyezkedő epekövek eltávolításában, ritkán valamelyik ductus hepaticusban megrekedt kő 

eltávolításában lehet szükség erre a technikára. A kő méretétől függően ténylegesen perkután 

módon is eltávolítható lehet a kő speciális szett (dormia kosár) alkalmazásával. Amennyiben 

perkután eltávolításra nem nyílik lehetőség, akkor megkísérelhető a kő distalisabb pozícióba 

tolása, ún. „randevú technika” alkalmazásával.  

19.5.4. Perkután cholecystostomia 

Főként időskorú pácienseknél és bizonyos acalculosus cholecystitises esetekben nagyon 

hatásos terápiás beavatkozás lehet az UH vezérelt perkután cholecysta drainage (25. ábra). 

Kivitelezése során fontos, hogy a punctiót ill. a drain bevezetését a cholecystának a 

májparenchyma felé eső oldalánál végezzük, mert a szabad cholecysta felszín felőli punctio 

súlyos szövődményhez, intraabdominalis epecsorgáshoz, epeperitonitishez vezethet.  

 
25. ábra – Perkután Cholecystostomia (85 éves, rossz állapotú nőbeteg akut cholecystitis 

miatti perkután kezelése) 

19.6. Gastrointestinális intervenciók, endoluminalis stent 

kezelések 

19.6.1. Benignus enterális szűkületek ballonos tágítása 

Benignus nyelőcsőszűkületek esetében átvilágítási kontroll mellett vagy endoscopos 

pozícionálással végezhetünk ballonos tágítást.  

Indikációt jelent a ballonos tágításra az achalasia, postoperatív hegesedések, szűkületek, 

irradiációt követő hegesedések.  

A beavatkozás során átvilágítási kontroll mellett 10mm, 15mm, 20mm átmérőjű 

ballonkatéterek felfújása történik 45-60 másodpercig a megfelelő pozícionálást követően. 

Lehetőség nyílhat megfelelő tágulási hajlam esetén kettős ballonfelfújásra is (kettős 

vezetődrót behelyezés után).  

Endoscoposan asszisztált beavatkozás esetén a gastroesophagealis átmeneten átjuttatott 
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vezetődrótra speciális, vastagabb (30mm, 35 mm átmérőjű) ballonkatéter is pozícionálható, 

majd ennek lassú felfújása történik.  

Az elért tágítási eredményeket nyelés vizsgálattal ill. endoscoppal kontrollálhatjuk.  

19.6.2. Malignus gastrointestinális szűkületek interveciós radiológiai 

kezelési módszerei 

Főként nyelőcső-gyomor-duodenum szakaszon lévő inoperábilis daganatok okozta 

szűkületek esetében, valamint ileust okozó colon descendens – sigmabél tájon lévő 

daganatoknál lehetőség van endoluminalisan nagy átmérőjű (15-20 mm) stentek 

behelyezésére. A stent hosszát úgy kell kiválasztani, hogy lehetőség szerint - proximalisan és 

distalisan is – 2-3 cm-t túlérjen a daganatos szűkületen. A stentek fémhálóján keresztül a 

tumorbetörést és a restenosist meg lehet előzni fedett stentek alkalmazásával. Ilyen esetekben 

mindig mérlegelnünk kell a várható eredményt (életminőség, palliatív beavatkozás utáni 

túlélés) is, mivel a fedett (borított) stentek – típustól függően – akár 2-2,5-szer is drágábbak 

lehetnek a hagyományos öntáguló stentekhez képest.  

A mai – tudományos közleményekben fellelhető - felfogás szerint ötféle indikáció állapítható 

meg a distalis vastagbéldaganatok stent kezelését illetően:  

A/ akut, colon tumor okozta ileus esetében, amikor a stenteléssel megszűntethető az ileusos 

állapot, tehát „híd” szerepet tölthet be az elektív műtétig.  

B/ inoperábilisnak ítélt colon tumor esetében hosszabb távú, palliatív kezelés céljából.  

C/ sebészi beavatkozás után fibrosis, vagy sugárkezelés okozta benignus szűkület hosszabb 

távú, colon decompressziója céljából.  

D/ diverticulitis és gyulladás okozta obstrukció átmeneti megoldására, hogy a sebészi 

megoldásig lehetőség nyíljon a vastagbél kellő kitisztítására.  

E/ palliatív kezelésként coloentericus vagy colovesicalis fistula esetén.  

A stentbehelyezések részben rtg kontroll mellett, részben colonoscopos támogatással 

történhetnek.  

19.6.3. Perkután Gastrostomia 

Nyelési képtelenség (főként neurológiai kóreredet mellett: súlyos stroke, agysérülés, 

amyotrophiás lateral sclerosis) esetén, átmeneti nyelőcső szakasz tehermentesítésre vagy 

gyomorürülési zavar ill. ileus esetén dekompresszálás céljából perkután gastrostomia 

behelyezésére lehet szükség. A PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy) technikát 1980-

ban Gauderer írta le elsőként.  

Általában mérsékelt szedálás mellett, lokális érzéstelenítést alkalmazva endoscopos 

asszisztencia mellett történik a PEG behelyezése speciális katéter szett alkalmazásával.  

19.7. Perkután alkoholos cysta kezelések 

19.7.1. Perkután Alkoholos Cysta Sclerotisatio (máj, lép, vese) 

UH és CT vizsgálatok során gyakran találkozunk accidentálisan felfedezett szimplex 

cystákkal, melyek panaszt nem okoznak. Azok a máj, lép és vesecysták azonban, melyek 

panaszokat okoznak terápiás konzekvenciával járnak.  

Évtizedekkel ezelőtt még sebészileg kerültek eltávolításra ezek a szimptomatikus cysták vagy 

a nagyobb szeptált cystáknál cysta fenestratio történt.  
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Manapság azonban már perkután úton, alkoholos sclerotisatioval sikeresen kezelhetők ezek a 

cysták (26., 27. ábra).  

 
26. ábra – Perkután alkoholos májcysta sclerotisatio (Alkoholos sclerotisatio előtti cysta 

feltöltés) 

  
 

27. ábra – Perkután alkoholos májcysta sclerotisatio előtt – UH és CT vizsgálatok (A: UH 

vizsgálat, B: CT vizsgálat) 

UH (ritkán CT) vezérlés mellett történik a cysta punctioja a parenchyma felől, majd a cysta 

tartalmának leszívása után hígított kontrasztanyagos feltöltéssel kell meggyőződni arról, hogy 

a cysta nem kommunikál a környezetével. Ennek a kontrasztanyagnak a leszívása után 

kerülhet beadásra a 96 %-os alkohol (mennyisége általában a cysta térfogatának 50-60 %-a, 

de nem haladhatja meg a 100 ml-t), amit 20 percig hagyunk a cystában.  

Ezt követően az alkohol is leszívásra kerül. Időszakos UH és CT kontrollok során 

követhetjük nyomon a cysta regresszióját (28., 29. ábra). A páciens panaszai általában a 

beavatkozást követő 4-6 hét múlva már teljesen megszűnnek.  
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28. ábra – Perkután alkoholos májcysta sclerotisatio utáni kontroll CT vizsgálat (9 hónappal 

később) – igen jelentős regresszió 

  
 

29. ábra - Perkután alkoholos májcysta sclerotisatio – CT vizsgálatok (A: kezelés előtt, B: 

CT kontroll 6 hónappal később) – kifejezett regresszió 

19.7.2. Echinococcus cysta perkután intervenciós kezelése 

Perkután inervenciós kezelést alkalmazhatunk nagyobb Echinococcus májcysták kezelésére 

is, az ismert PAIR (Punctio, Aspiration, Injection, Reaspiration) módszerrel. Hipertóniás 

sóoldatot (15%) és/vagy abszolút alkoholt alkalmazva a cystában sikerrel kezelhetjük az 

Echinococcus cystát. A terápiás eredményt ebben az esetben is UH és CT kontroll 

segítségével ellenőrizhetjük.  

19.8. Húgyúti intervenciók 

Legnagyobb számban UH vezérelt perkután nephrostomia kialakítása tartozik ebbe a non-

vascularis intervenciós csoportba. Néhány speciális esetben (obesitas, UH-gal nem jól 

ábrázolható vese) CT vezérlést is alkalmazhatunk a perkután nephrostomia kialakítása során, 

ez némileg meghosszabbíthatja a procedúrát (30. ábra).  
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30. ábra – Perkután nephrostomia kontrasztanyagos rtg felvétele (CT vezérléssel végzett 

katéterbehelyezés) 

   

Amennyiben a húgyhólyag felől, retrográd úton nem kivitelezhető, akkor a malignus és 

benignus ureterszűkületek áthidalására, a vizeletelvezetés biztosítására speciális, hydrophil 

vezetődrótok alkalmazása mellett perkután úton ún. double „J” katéter behelyezése válhat 

szükségessé.  

Bizonyos esetekben biodegradábilis stent behelyezésére is sor kerülhet az adott ureterszűkület 

kezelése kapcsán (ez benignus strikturák, szűkületek kezelése esetén jöhet szóba).  

19.9. Csont-izületi perkután intervenciós kezelési 

módszerek 

19.9.1. Vertebroplasztika 

Az életkor előrehaladtával, különösen a nőknél számos esetben találkozhatunk osteoporticus 

eredetű csigolyatest összeroppanásokkal  

A daganatos betegcsoportban is előfordulnak fenyegető vagy definitív csigolya 

összeroppanással járó lyticus csontmetasztázisok a csigolyákban, különböző lokalizációkban.  

Mindkét eredetű osteoporticus csigolyakompresszióknál a csigolyatestek stabilizálása a cél a 

további destrukciók, összeroppanások megelőzésére. Az onkológiai pácienseknél ezt 

követően parallel folytatható lesz a tervezett radioterápiára és kemoterápiára.  

A vertebroplasztikás beavatkozásokat CT vezérlés mellett (CT-fluoroscopy módszer) 10 G-s 

speciális tű segítségével végzik. Transpedicularis behatolásból a lumbalis csigolyáknál, míg 

intercostotransversalis behatolásból a thoracalis csigoláknál.  

Különböző típusú csontcement használható a vertebroplasztikára, pl.:  

- Osteopal  

- Biomet Bone Cement-V  

A vertebroplasztika során a cement beadása folyamatos CT-fluoroszkópiás kontroll mellett 

történik, végül záró CT vizsgálat rögzíti a kialakult statust.  
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19.9.2. Lyticus csontmetastasisok intervenciós kezelési módszerei (gerincen 

kívüli lokalizációkban) 

Palliatív terápiaként ezen beavatkozások fő céljai, a non-opoeratív kezelési módszerek 

(gyógyszeres analgesia, sugárterápia, hormon terápia, kemoterápia) mellett:  

1. A páciensnél a csontmetastasis okozta fájdalom mérséklése.  

2. Pathologiás fracturák kialakulásának megelőzése.  

3. Az érintett végtag, izület funkciójának lehetőségekhez mérten történő optimális 

korrekciója, így az életminőség javítása.  
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20. Katéteres angiographia és vascularis intervenciós 

radiológia 

Írta: Bérczi Viktor 
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

20.1. Bevezetés 

Az intervenciós radiológiai beavatkozások során képalkotó vezérléssel gyógyítjuk a beteget. 

A szakorvos jelölteknek részletes ismeretekkel kell rendelkezniük arról, hogy milyen 

esetekben kell az intervenciós radiológiai beavatkozások lehetőségére gondolni, valamint a 

metodika alapjaival is tisztában kell lenni.  

Az ún. minimál invazív technika általános előnyei a műtéthez képest:  

helyi érzéstelenítés – elkerülhetők az általános anesthesiából eredő szövődmények;  

nincs sebészi metszés vagy sebészeti szövődmény – pl. sebgyulladás, idegsérülés, 

varratelégtelenség;  

csekély vérveszteség;  

kis megterhelés a beteg számára, így idős, elesett állapotú betegeken is végrehajtható olyan 

esetekben is, amikor kiterjedt műtét belgyógyászati illetve anaesthesiológiai okok miatt 

kontraindikált lenne;  

számos alkalommal ismételhető; sikertelen intervenciót követően sebészi beavatkozás még 

lehetséges.  

Az intervenciós radiológiai beavatkozások általános hátrányai a műtéthez képest:  

 nem az összes sebészi beavatkozás váltható ki intervenciós radiológiai módszerekkel;  

 a beavatkozások egy részéről nem áll annyi tapasztalat és irodalmi adat rendelkezésre, 

mint a műtéti beavatkozásról;  

 az intervenciós radiológiai beavatkozásoknál is számolni kell súlyos szövődmény 

kockázatával (ez azonban általában jóval ritkább, mint amennyi a hasonló gyógyító 

célt elérő műtéteknél lépne fel).  

Teendők a beavatkozás megkezdése előtt  
A belgyógyászati tanulmányok során elsajátított anamnézis felvételt és betegvizsgálatot – 

különös tekintettel a pulzustapintásra – el kell végezni. A releváns laborértékeket – 

elsősorban a vesefunkciós értékeket a jódos kontrasztanyag adása miatt valamint a 

thrombocita számot és alvadási paramétereket a punctiós szövődmények elkerülése 

érdekében - ellenőrizni kell. Nagyon fontos, hogy a vizsgálatot végző orvos tájékoztassa a 

beteget a beavatkozás várható előnyéről és kockázatairól, valamint az alternatív kezelési 

módszerekről is említést tegyen.  

20.2. Katéteres angiographia 

A katéteres angiographia évtizedeken keresztül az artériás diagnosztika arany mércéje (gold 

standard) volt. Manapság a CT angiographia és MR angiographia egyre több helyen veszi át 

ezt a szerepet, az UH-ot többnyire csak speciális kérdések megválaszolására használják (pl. 

van-e significans stenosis vagy pseudoaneurysma az a. femoralis communis területén; van-e 

áramlás a femoropoplitealis graftban). A katéteres angiographia elsősorban az intervenciós 
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radiológiai eljárások pontos, végleges tervezéséhez vagy kivitelezéséhez használatos. A 

cruralis ágak (a. tibialis anterior, a. tib. posterior, a. peronea) megítéléséhez gyakran a 

katéteres angiographia során kapunk csak megbízható információt.  

A digitalis subtrakciós angiographia (DSA) során a kontrasztanyag beadás után készült 

digitalis képből a számítógép kivonja a beadás előtt készült képet (maszk), így a csontos 

háttér nem látszik, jóval kevesebb kontrasztanyag beadására van szükség, és sokkal jobb 

minőségű képet kapunk mint a korábban alkalmazott analóg angiographia során. A digitális 

technika számos képmanipulációra ad lehetőséget, részben a vizsgálat során, részben azt 

követően. Így például a pixelshift segítségével postprocessalt képen a mozgási műtermékeket 

tudjuk kiküszöbölni. A roadmap technika révén az érelágazódásokat mutató felvétel 

háttérképként szolgál az aktuális átvilágítás során az élőképen, így a manipuláció során 

pontosan tudjuk, hogy hol és milyen szögben kell a katéterrel és a vezetődróttal elkanyarodni. 

A Seldinger technika során a punctióra legalkalmasabb helyen érzéstelenítőt adunk be, 

szikével néhány milliméteres bőrmetszést végzünk, majd pulzustapintással (ritkábban 

ultrahang vezérléssel) szúrjuk meg az artériát (leggyakrabban a. femoralis communis vagy a. 

brachialis, ritkábban a. radialis vagy a. poplitea) a Seldinger-tűvel. A punctiós tűbe helyezzük 

a vezetődrótot, a tűt lehúzzuk (ilyenkor comprimálni kell a helyét, hogy ne vérezzen), a 

vezetődrótra rávezetjük a katétert illetve az introducer-t, a vezetődrótot kihúzzuk, és a 

kontrasztanyag így beadható. A kontrasztanyagról szóló részletes tudnivalók a 7. fejezetben 

találhatók.  

   

   
 

1. ábra: A Seldinger technika. Felső sor - Bal panel: egyrészes Seldinger-tű. Középső panel: a 

femoralis pulzust jól lehetett tapintani, a Seldinger-tűvel megszúrtuk a jobb a. femoralis 

communist, a tűbe ekkor behelyeztük a vezetődrótot. Jobb panel: a tűt lehúztuk, az ér fölött 

külső compressiót alkalmaztunk a hematoma kialakulásának megelőzése érdekében. Alsó sor 

– Bal és középső panel: a vezetődrótra ráhúztuk a 4F introducer-t, az introducer belseje, 

ekkor még a helyén van. Jobb panel: az introducer belseje már eltávolításra került. A kék 

színű diagnosztikus katétert behelyezzük az introduceren keresztül az artériába. 
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2. ábra: Hagyományos (bal oldal) és digitalis subtrakciós (jobb oldal) angiographia 

A tűméretre a gauge (G) a használatos mértékegység, azt fejezi ki, hogy hány darab tűt kell 

egymás mellé helyezni ahhoz, hogy 1 inch (2,5 cm) méretet kapjunk (pl. 21 G mérete 1/21 

inch)  

A diagnosztikus katéterek jellemzői:  

 Hossz: többféle méret található többnyire 65 cm és 100 cm között. Nagyon ritkán 

lehet szükség 125 cm hosszú katéterre.  

 Katétervég konfiguráció: nagyon fontos jellemző, alapvetően befolyásolja, hogy az 

érpályán belül eljuthassunk a megfelelő érterületre. Néhány fontosabb típus: pigtail, 

cobra, Simmons (sidewinder), headhunter, JR (jobb coronaria), vertebralis, USL, UF.  

 Külső átmérő: a méretet „French”-ben (F) adjuk meg, 1 F = 0,33 mm. A 

diagnosztikában általában 4F (1,33 mm) külső átmérőjű katétert használunk, 

interventiókhoz többnyire 5F vagy 6F (ritkán ≥7F) katétereket használunk; a 

stentgraft beültetésnél lehet ennél jóval vastagabb katéterre illetve vívőeszközre 

szükség (10-21F), ez utóbbiaknál többnyire az a. femoralis érsebészeti feltárására van 

szükség.  

 Belső átmérő: a belső járatot jellemzi, amelybe a vezetődrótot helyezzük be, többnyire 

0,035 inch (0,89 mm) vagy 0,038 inch a belső méret.  

 Borítás: a szokványostól eltérően a katétereknek is lehet hydrophil borítása, amely 

könnyebb előrejutást tesz lehetővé (pl. nagyon kanyargós erek területén, a 

mesenterialis erekben vagy a kismedencében, illetve vékony, cruralis erekben 

occlusión való áthatolásnál).  
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3. ábra: Diagnosztikus katétertipusok. Bal panel: vég- és oldalnyílással rendelkező katéterek 

aortographiához (pigtail, UF) Középső panel: végnyílással rendelkező, selectiv érfestéshez 

használatos (Simmons, vertebralis és USL) katéterek. Jobb panel: az USL katéternél a hurok 

kinyílási szöge attól függ, hogy a vezetődrótot mennyire toljuk előre. Ez a manőver is 

segíthet a változatos eredési szöggel rendelkező mellékágakba való bejutáshoz.  

 

A vezetődrótok jellemzői  

 Hossz: többnyire 150 cm és 300 cm között található. A hosszú vezetődrótokra akkor 

van szükség, ha katéter cseréket alkalmazunk úgy, hogy a vezetődróttal már 

átjutottunk egy távolabbi érterületen található szűkületen vagy elzáródáson.  

 Drótvég konfiguráció: leggyakoribb az ún „j-végű” drót, de egyenes vég is 

használatos. A terápiás beavatkozásoknál gyakori, hogy a drót vége (mintegy 10-25 

cm) rugalmas, „floppy”, a drót többi része viszont kemény; ilyet használhatunk pl. 

cruralis artériák PTA-jánál vagy a. renalis stent-beültetésnél.  

 Átmérő: a diagnosztikánál a leggyakoribb méret a 0,035 inch (0,89 mm), használatos 

még a 0,038 inch (0,96 mm). Az intervenciós radiológiai beavatkozásoknál gyakran 

0,018 inch (0,46 mm) illetve 0,014 inch (0,36 mm) vezetődrót kerül alkalmazásra.  

 Merevség: a nagyon puha dróttól a kifejezetten kemény, merev drótig sokféle típus 

létezik, a széles skála fontos a megfelelő területre való eljutáshoz, illetve, hogy a 

kanyargós területeken túl lehessen jutni.  

 Borítás: a vezetdrótok többsége teflon borítású. Az ún. hydrophil borítású drót 

gyakori kiegészítő, mely ha nedves, akkor nagyon sikamlós, ha száraz, akkor viszont 

kifejezetten tapadós.  

  
 

4. ábra: Vezetődrótok. Az alsó (hydrophil borítású) és a középső (teflon borítású) drót 0,035 

inch (0,89 mm) átmérőjű vezetődrót. A felső vezetődrót 0,018 inch (0,46 mm) átmérőjű.  
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Introducer (sheath) – bevezető hüvely  

Ma már a katéterezést azzal kezdjük, hogy a Seldinger technika alkalmazásával nem 

közvetlenül a katétert, hanem egy rövid műanyag bevezető hüvelyt (introducer, sheath) 

helyezzük az érbe (ezt a magyar klinikai gyakorlatban is mindig az angol névvel illetjük). Ez 

diagnosztikus katéterezésnél szinte kivétel nélkül 4F, terápiás beavatkozás alkalmával pedig 

szükség szerint 4F, 5F vagy 6F (ritkán van szükség ennél nagyobb méretre). Az elmúlt 

néhány év vívmánya, hogy már stent beültetést is lehet 4F eszközökkel kivitelezni az a. 

femoralis superficialisban vagy ennél kisebb átmérőjű artériákban. Az endovascularis kezelés 

során (pl. a. renalis, a. carotis interna, a. subclavia PTA/stentelés többnyire az a. femoralis 

communis felől) szükség lehet hosszú introducer-re (pl. 65 cm, 90 cm).  

  
 

5. ábra: Introducer sheath. Bal panel: 4F rövid (hosszméret 11 cm) sheath, a kék színű belső 

rész a fehér színű külső hüvelyen belül helyezkedik el felhelyezéskor, majd a belső rész 

eltávolításával tesszük lehetővé, hogy a 4F katétereket ki-be helyezzük a sheath-n keresztül. 

A piros végén helyezkedik el az oldalcső, amin keresztül bármilyen anyagot (kontrasztanyag, 

heparinos sóoldat) be tudunk adni. A sheath végén elhelyezkedő szelep biztosítja, hogy a vér 

ne folyjon akkor sem vissza, ha éppen semmilyen katéter vagy vezetődrót sincs a sheath-ben. 

Jobb panel: 11 cm-es valamint 100 cm-es sheath (ez utóbbit pl. a. brachialisból történő a. 

renalis PTA-nál használhatjuk). 

Az a. femoralis communis szúrás elvégzésénél lényeges, hogy az megfelelő magasságban 

történjék. Ha túl proximalisan történik a punctio (a ligamentum inguinaletől proximalisan), 

akkor akár keringési shockot okozó retroperitonealis vérzést idézhetünk elő, különösen 

vastagabb eszközök (6F – 7F) használata esetén. Amennyiben a szúrás a femoralis oszlástól 

distalisan történik, nagyobb az arteriovenosus fistula kialakulásának veszélye. Gyakran kerül 

megszúrásra még az a. brachialis, az a. radialis (főleg kardiológusok által), és ritkábban az a. 

poplitea (az a. femoralis superficialis occlusiók retrograd recanalisatiója céljából – csak UH 

vezérléssel szabad végezni, mert egyébként könnyen iatrogen arteriovenosus fistulát lehet 

létrehozni). Régebben a translumbalis aortographia (Dos Santos technika – a beteg hason 

fekszik, az aortát közvetlenül percután a bal csípőlapát és a bordaív közötti területről kellett 

hosszú tűvel megszúrni) is gyakori vizsgálat volt, de ma már nem végzik.  

A diagnosztikus angiographiák során az alkalmazott kontrasztanyag beadás sebessége (5-10 

ml/s) és mennyisége (10-30 ml) nagymértékben függ a vizsgált érszakasztól. Superselectiv 

katéterhelyzetnél gyakran kézzel adjuk be a kontrasztanyagot, ilyenkor a beadott mennyiség 

3-10 ml.  
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20.3. Artériás intervenciós radiológiai beavatkozások 

20.3.1. Keringés helyreállító módszerek 

20.3.1.1. Érszűkületek és érelzáródások kezelése: percutan transluminalis angioplastica 

(PTA) és stentbeültetés 

Angioplastica esetén a ballonos tágítás során az érintett érszakaszon a stenosis mértéke 

jelentősen csökken (pl. 70-95%-ról 0-20%-ra), occlusio esetén pedig recanalisatiót hozunk 

létre. A tágított területen a „kontrollált sebzés” hatására új endotél réteg alakul ki, ez 30-40 

napot vesz igénybe. Az új endotél réteg kialakulásánál a túlburjánzása restenosishoz vezethet, 

mely leggyakrabban az első évben alakul ki. Ennek mértéke igen változó, minél kisebb 

átmérőjű az ér, annál gyakoribb. Az 5 éves nyitva maradási arány a legnagyobb ereknél akár 

a 60-70%-ot is elérheti vagy meghaladhatja, a kisebb ereknél ez 30-50% alatt van.  

PTA-t ott lehet végezni, ahová előzetesen a vezetődróttal át tudtunk jutni. A vezetődrót 

manőverezése ezért az egyik legfontosabb része a technikának. A ballonkatéterek két járattal 

rendelkeznek: a belső, mintegy 1 mm-es járaton keresztül a vezetődrótra tudjuk felfűzni a 

katétert, a külső, igen vékony járaton át a ballont fújjuk fel 6-20 atm folyadéknyomással 

(fiziológiás sóoldat és kontrasztanyag keveréke).  

A „Dotterezés” kifejezés Charles Dotterre utal, aki az intervenció őskorában az értágításra 

növekvő átmérőjű katétereket alkalmazott. A ballon katéter felfedezése (Andreas Grünzig) 

jelentősen megnövelte a lehetőségeket, hiszen így a punctió mérete jóval kisebb maradhatott, 

mint a tágítandó ér átmérője.  

   
 

6. ábra: Ballonkatéter, leengedett (bal panel, fent) és felfújt állapotban (bal panel, lent). Stent 

- felhelyezés előtt - a ballonos felvívő eszközön (középső panel) és kinyitott állapotban (jobb 

panel). 

A stent rugalmas fémháló, mely véglegesen a kezelt érszakaszon marad. Felhelyezés 

szempontjából két fő típusuk van, a ballonra helyezett illetve az öntáguló. A stentet a 19. 

századbeli angol fogorvosról, Charles Stent-ről nevezték el. Ő rugalmas anyagokból 

modellálta az állkapcsot, a „stentelni” ige arra utalt, hogy egy anyagot a kívánt helyen kell 

tartani. Ezt módosították később az érsebészek olyan eszköz megnevezésére, amely egy teret, 

szűkületet tart nyitva.  
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A ballonra helyezett stentek előnye, hogy nagyon precízen lehet pozícionálni, így pl. 

bifurcatio eredésnél (a. iliaca communis, a. subclavia, a. renalis) is biztonsággal lehet 

használni anélkül, hogy túlságosan belógna a proximalis érbe (előző példáknál maradva pl. az 

aortába). Méretválasztásnál az ér tényleges átmérőjét kell figyelembe venni. Fő hátránya, 

hogy külső compressio hatására tartósan összenyomva marad, nem nyeri vissza az eredeti 

méretét, így tilos alkalmazni a külső compressiónak könnyen kitett helyeken (pl. carotis 

bifurcatio, a. iliaca externa distalis fele, a. poplitea térdízülethez közel eső része). Típusos 

anyaga a rozsdamentes acél.  

Az öntáguló stentek rövidülése többnyire kevésbé kiszámítható, mint a ballonra helyezett 

stenteké, előnye viszont, hogy külső compressiót követően a compressio megszűnésével 

rugalmassága révén a stent visszanyeri eredeti átmérőjét. Tipikus anyaga a nitinol (nikkel-

titánium ötvözet), mely hőmérsékleti memóriával rendelkezik, azaz adott hőmérsékleten (pl. 

37oC) gyártott stentet szobahőmérsékleten csomagolják, és kis méretre összenyomva 

helyezik fel a vivőeszközre, de az érfalban testhőmérsékleten újra felveszi a gyártáskori 

konfigurációt és méretet. Az öntáguló stentek méretválasztásánál a stentet 1-2 mm-rel túl kell 

méretezni a kívánt érátmérőhöz képest. A stentek a restenosis mértékét valamint a distalis 

embolisatio kockázatát több tanulmány szerint csökkentik.  

Fontos, további típus a borított stent (covered stent, stent-graft): a stentre érprotézist varrnak 

fel, így ezzel az eszközzel aneurysmazsákot lehet kirekeszteni (pl. hasi vagy thoracalis aorta 

aneurysma, a. poplitea aneurysma), vagy érsérülést, érrupturát, álaneurysmát lehet sebészi 

műtét nélkül ellátni.  

A PTA valamint stent beültetés lehetséges szövődményei: thrombosis, dissectio, perifériás 

embolisatio, hematoma vagy álaneurysma a punctio területén. Elvétve érruptúra is 

előfordulhat, de a súlyos szövődmények ritkák. Amennyiben mégis bekövetkeznek, a legtöbb 

esetben intervenciós radiológiai módszerrel vagy akut, sebészi műtéttel lehet uralni. A PTA 

utáni dissectio terápiás megoldása általában a stentbeültetés. A perifériás embolisatiónál 

thrombus aspiratio (vastag, legalább 6F katéterrel), esetleges lysis vagy az embolisatio 

helyének megfelelően PTA/stentbeültetés a választható beavatkozások. A punctio helyén 

kialakuló álaneurysma előfordulási gyakorisága nagyobb, ha a beteg - például coronaria stent 

miatt – folyamatos kettős thrombocyta aggregatio gátló kezelés alatt áll, és ezt az intervenció 

időtartamára sem ajánlatos felfüggeszteni. A gyanut a punciót követő órákban/napokban 

kiszélesedett pulzus illetve növekvő pulzáló terime vetheti fel. UH vizsgálattal a diagnózist 

pontosan fel lehet állítani. Terápiás megoldásként az UH-vezérelt compressio, UH-vezérelt 

thrombin injekció illetve érsebészeti műtét jön szóba.  

A záróeszközök - a terápiás beavatkozás befejező mozzanataként - az artériás punctio 

zárására szolgálnak. Használatuk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb vérzéses 

szövődmény fordul elő az artériás punctiós nyílás területén. A vastagabb eszközök 

használatakor, az idealisnál proximalisabb (a ligamentum inguinale szintjét megközelítő vagy 

meghaladó) szúrás esetén jelentős méretű álaneurysma illetve hematoma alakulhat ki, 

retroperitonealis vérzésnél pedig akár keringési shock is létrejöhet a beavatkozást követő 

órákban.  

Az egyik leggyakrabban használt záróeszköz (Angioseal, St. Jude Medical) használatánál az 

ér belsejében egy bioabsorbilis co-polymer, kívülről pedig spongostánt tartalmazó collagén 

zárja el a punctiós nyílást; mindkét komponens 60-90 napon belül felszívódik. Másik tipusú 
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záróeszköznél érvarratot (Perclose, Abbot Vascular) vagy nitinol gyűrűt (Starclose, Abbot 

Vascular) juttatunk a punctio területére.  

20.3.1.2. Percutan transluminalis angioplastica és stent implantatio alsó végtagi, 

peripheriás artériás betegségekben (PAD) 

Az alsó végtagi artériás PTA képezi az intervenciós radiológiai laboratóriumok munkájának 

döntő többségét, hiszen a népbetegségnek számító atherosclerosis miatt van ezekre leginkább 

szükség. A perifériás érbetegségben szenvedők mortalitása 4-6-szor magasabb, mint az 

azonos korú egészséges személyeké. Alsó végtagi panaszok esetén tisztázni kell azok 

vascularis eredetét. Differenciál diagnosztikában mozgásszervi betegségeket, diabetes 

mellitust kell elsősorban kizárni. A vascularis eredet tisztázásában egyszerű fizikális vizsgálat 

is sokat segíthet (pulzustapintás, illetve kar-boka-index mérésével (alsó végtagi és felső 

végtagi systolés nyomás hányadosa). Amennyiben vascularis eredet valószínű, a következő 

klinikai kérdés: igényel-e az adott végtag operatív kezelést (érsebészeti műtét vagy katéteres 

tágítás)? Kezelésre, és ennek megfelelően diagnosztikus angiographiára (bármelyik 

formájára, azaz CTA, MRA vagy DSA) akkor van szükség, ha a Fontaine beosztás alapján (1. 

táblázat) IIb (200 m alatti dysbasiás távolság), III (nyugalmi fájdalom), vagy IV (ulcus, 

gangrena) stádiumot állapítunk meg az adott végtagon.  

 
 

7. ábra: Bal a. iliaca communis distalis szakaszán lévő stenosis primér stentelése. Bal és 

középső panel: a stenosist a nyíl mutatja. A bal panelen az kontrasztanyag beadás az aortából, 

a középső panelen a bal a. iliaca communisból történt. Jobb panel: a primér stentelést 

követően az bal a. iliaca communis jó lumennel telődik. 

Enyhe dysbasia mellett (>200 m, Fontaine IIa) akkor mérlegelhető műtéti terápiás 

beavatkozás, ha az a beteg életvitelét zavarja. Nem a morfológiát kezeljük, hanem a beteget. 

Signifikáns stenosis kezelésére nincs szükség panaszmentes (Fontaine I) végtag esetén. 

Kivételt képezhet, azaz prevenciós célzattal végezhető a kezelés femoropoplitealis grafton 

diagnosztizált significans stenosis, (mert a graft elzáródása jóval kockázatosabb a végtag 

sorsa szempontjából) valamint a. poplitea aneurysma (a cruralis ágakba irányuló distalis 

embolisatio megelőzésére) esetén.  
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1. táblázat: a Fontaine és Rutherford stádiumbeosztás  

Fontaine stádium beosztás:  

I  – panaszmentes  

IIa  – 200 m feletti claudicatio intermittens  

IIb  – 200 m alatti claudicatio intermittens  

III  – nyugalmi fájdalom  

IV  – gangrena, ulcus 

A Rutherford stádium beosztás:  

0 – asymptomaticus  

1 – enyhe claudicatio (a távolság nincs specifikálva)  

2 – közepes claudicatio (a távolság nincs specifikálva)  

3 – súlyos claudicatio (a távolság nincs specifikálva)  

4 – nyugalmi fájdalom  

5 – ischemiás ulcus, mely csak a lábujjakon található  

6 – többszörös ischemiás ulcus illetve valódi gangrena  

Technikai okokból (pl. punctio helyének meghatározása: anterograd vagy retrograd szúrás, 

contralateralis vagy ipsilateralis szúrás, femoralis vagy brachialis punctio), valamint 

prognózis és kockázat szempontjából három csoportot különítünk el: iliaca, femoropoplitealis 

valamint cruralis (infragenualis) PTA-t. Az utóbbi két csoport alkotja az infrainguinalis 

csoportot. Az iliaca arteriákban általában technikailag könnyebb a beavatkozás elvégzése, 

hosszabb nyitvamaradási idővel és kevesebb kockázattal számolhatunk, mint a másik két 

csoportban. A cruralis ereknél a legrosszabb a nyitvamaradási arány, ezért itt beavatkozást 

többnyire csak Fontaine III és IV stádiumban végzünk. Magyarországon ma is jóval nagyobb 

az amputációk száma, mint a legtöbb európai országban. A diabeteses, gangrénás betegekben 

sok reménytelennek tűnő esetben lehet mégis végtagmentést végezni. Sikeres cruralis PTA 

esetén a végtagmentés aránya jóval magasabb, mint a cruralis ér hosszútávú nyitvamaradási 

aránya, hiszen a sebgyógyulást követő cruralis érelzáródás esetén az alapfunkciók ellátására a 

collateralis keringés többnyire elegendőEgyre gyakrabban végzünk subintimalis PTA-t, 

amennyiben az occlusiot nem tudjuk luminalisan recanalisalni, a hidrophil vezetődróttal az 

intima alá kerülünk (tudatos dissectio), majd az ép érszakaszon visszakerülünk a normál 

lumenbe, és az új csatornát subintimalisan hozzuk létre  

Az aorto-iliaca occlusio egyik formája a Leriche-syndroma (intermittalo comb- illetve fartáji 

claudicatio, hiányzó femoralis pulzusok, impotencia), ennek terápiája érsebészeti műtét. 

Aorta occlusiónál az alábbi collateralis utak telődhetnek:  

 Anterior: a. subclavia – a. mammaria interna – a. epigastrica superior – a. epigastrica 

inferior – a. iliaca interna – a. iliaca externa.  

 Középső: a. mesenterica superior – a. mesenterica inferior (arcus Riolani és 

Drummond féle a. marginalis) – a. hemorrhoidalis superior és inferior – a. iliaca 

interna – a. iliaca externa.  

 Posterior: a. lumbalis – a. iliaca interna (retroperitonealis collateralisok) – a. iliaca 

circumflexa (ill. a. iliolumbalis) – a. iliaca externa.  
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8. ábra: Subintimalis percutantransmuralis angioplastica (PTA). A panel: Az a. femoralis 

superficialis (AFS) csaknem eredésétől elzáródott, rövid csonk ábrázolódik. (felső nyíl). Az 

AFS az alsó harmadban telődik vissza (alsó nyíl). Az elzáródás mintegy 18 cm hosszúságú. B 

panel: A fehér háttér az a. profunda femoris mutatja. A vezetődrót (nyíl) az AFS-ben az 

occludalt szakasznál van. C panel: A vezetődrót hurokképződéssel (nyíl) fokozatosan előrejut 

az elzáródott artéria subintimalis terében. D panel: a vezetődrót visszajutott az a. poplitea 

normál lumenébe, nincs már hurokképződés. E panel: a ballonos tágítást követően az AFS 

végig gyors telődést mutat.  

 

Az intervenciós radiológiai tevékenység hatékonysága multidisciplinaris konzultációkkal 

(érsebész, angiológus, intervenciós radiológus) növelhető. Indikációs kérdésekben, valamint a 

gyógyszeres kezelés (pl. thrombocita aggregáció gátlók) meghatározásában is hasznos az 

együttműködés. 

 
 

9. ábra: Cruralis PTA. Kiáramlási pályát az a. peronea képez. Az a. tibialis anterior végig 

occludalt. Az a. tibialis posteriornak csupán a középső és alsó harmada occludalt (nyilak)(bal 

panel). A vezetődróttal sikerült az a. tibialis posteriort végig recanalisalni (szagatott nyilak, 

középső panel). Ballonos tágítást követően az a. tibialis posterior végig jó lumennel telődik 

(jobb panel, nyilak). 

20.3.1.3. Percutan transluminalis angioplastica és stent implantatio felső végtagi artériás 

betegségekben 

A felső végtag artériás rendszerében leggyakrabban az a. subclavia proximalis szakaszán 

alakul ki atheroscleroticus eredetű significans stenosis vagy occlusio. Bal oldalon négyszer 
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gyakrabban fordul elő, mint jobb oldalon. A kórkép diagnózisa ultrahang vizsgálattal 

többnyire egyértelmű: a stenosis vagy közvetlenül is ábrázolható, vagy közvetett jelekből 

(UH vizsgálat: ipsilateralisan retrograd áramlás az a. vertebralisban – subclavian steal; 

poststenoticus, monofázisos áramlási görbe ipsilateralisan az a. subclavia distalis szakaszán 

valamint az a. brachialison) lehet kimutatni. Fizikalis vizsgálattal pulzuskülönbséget 

(gyengült pulzus vagy a pulzus hiánya) észlelünk, ezt a carotis-vertebralis-subclavia duplex 

scan vizsgálat előtt érdemes elvégezni. A stenosis oldalán 20-30 Hgmm-rel alacsonyabb a 

vérnyomás. A felső végtag panaszmentessége esetén az a. subclavia stenosis vagy occlusio 

akár évekig is kiderítetlen maradhat, a vérnyomás beállításnál viszont létkérdés, hogy ne a 

félrevezető, alacsonyabb érték alapján történjék. 

 
 

10. ábra: Bal a. subclavia stent beültetés. Bal panel: a bal a. subclavia proximalis harmadában 

90%-os stenosis ábrázolódik (folyamatos nyíl). Jobb panel: a stentbeültetést követően a 

stenosis megszűnt A pontozott nyilak mindkét panelon a bal a. vertebralist mutatják, a 

stentbeültetés előtt (bal panel) az ér alig ábrázolódik az a. subclavia felől (hiszen retrograd 

áramlás van benne az a. subclavia stenosis következtében), a szűkület megszűnte után (jobb 

panel) viszont intenzív, anterograd áramlás figyelhető meg (Dr. Nemes Balázs, SE 

Cardiovascularis Centrum anyagából). 

Az a. subclavia stenosis panaszmentesség esetén csupán konzervatív kezelést igényel. Felső 

végtagi panasz (cladicatio, distalis embolisatio miatt gangrena), esetleg szédülés esetén a 

kórkép elsődleges terápiája az endovascularis kezelés (PTA, stent). Érsebészeti műtétet akkor 

végeznek, ha az occlusiót nem lehetett recanalisalni intervenciós radiológiai módszerekkel.  

20.3.1.4. Carotis stent beültetés 

A carotis érrendszeren belül az extracranialis szakaszon, elsősorban a bifurcatio 

magasságában a leggyakoribb az atherosclerosis által okozott significans stenosis. A carotis 

duplex scan az egyik leggyakoribb vascularis UH vizsgálat, ennek kérésekor illetve 

végzésekor tudni kell a lelet terápiás jelentőségét. Ha atheroscleroticus plakkok alakultak ki, 

a belgyógyász a többi rizikótényező meglététől függően mérlegelheti stroke-prevenciós 

célzattal acetyl salicylsavat tartalmazó gyógyszerek adását. 50-69% stenosis esetén gyakoribb 

(3-6 havonta) kontroll vizsgálatot rendelünk el, illetve más modalitással (CTA, MRA) 

verifikáljuk a stenosis pontos mértékét. 70%-nál nagyobb szűkület esetén mérlegelendő 

(függően például attól, hogy a beteg symptomaticus-e ipsilateralis carotis tünet 

vonatkozásában) az operatív beavatkozás, azaz sebészi vagy endovascularis (primér stentelés) 

kezelés.  
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11. ábra: Carotis stentbeültetés. A bal panel a carotis stentelés előtt és után készült 

angiograhiás képet ábrázol (prof. Hüttl K. anyagából). 

A carotis stenosis primér stentelésnél – ellentétben pl. az alsó vagy felső végtagi PTA-kal – a 

kezelés elsődleges célja nem a panaszok enyhítése, hanem a stroke kockázat csökkentése. A 

jól működő circulus Willisi miatt az egyoldali hypoperfusio jellemzően nem okoz panaszt 

még 80-90%-os stenosisnál sem, sőt igen gyakran tünetmentes occlusio tapasztalható. Az 

ischemiás stroke egyik gyakori oka, hogy a carotis bifurcatióban lévő atheroscleroticus 

plakkok területéről apró törmelékdarabok sodródnak le. A tágított területen a „kontrollált 

sebzés” stimulus hatására – ahogy már korábban írtuk – 30-40 nap alatt új endotél réteg 

alakul ki. A stroke kockázat jelentősen akkor lesz kisebb, ha ez az új réteg már kialakult. A 

carotis stentelés biztonságosságát vizsgáló tanulmányokban ezért nem csak a perioperativ 

stroke, hanem a 30 nap alatt kialakult stroke/halálozás arányát vizsgálják.  

A stentelés során a legkisebb mértékű distalis embolisatio stroke-ot okozhat, ez utóbbi 

kockázata 1-3%. A fokozott védelem érdekében kettős thrombocyta aggregáció gátló 

gyógyszerek valamint gyakran védőeszközök (filterek - mintegy 100 µm pórusokkal; 

occlusios ballonok) kerülhetnek felhasználásra. Az indikációnál a stroke kockázat miatt 

kiemelt fontosságú, hogy a beteg tisztában legyen a várható előnyök (stroke kockázat 

csökkentése) és a kockázatok (1-3% stroke 30 napon belül, ennek mértéke endovacularis 

kezelés és érsebészeti műtétnél hasonló mértékű) arányával.  

20.3.1.5. Renalis angioplastica 

Az a. renalis stenosisa többnyire atherosclerosis eredetű, de a fibromuscularis dysplasia is 

szerepelhet kórokként. Az indikációban nincs teljes nemzetközi egyetértés. A legfontosabb 

indikációk: súlyos hypertensio a teljes gyógyszeres terápia ellenére, romló vesefunkció, flush 

pulmonalis oedema, acut veseelégtelenség, jó veseméret mellett, súlyos szűkület az egyetlen 

funkcionáló vese (pl. másik oldali nephrectomiát követően) artériáján.  

A. renalis stent beültetés. Bal panel: az aortographián a jobb a. renalis eredésénél 90%-os 

stenosis figyelhető meg. Középső panel: A 0,014 hüvelyk vastagságú vezetődróttal (pontozott 

nyilak) sikerült a szűkületen átjutni, és a stentfelvívő-eszközt (szaggatott nyilak) a stenosisba 

helyezni. Jobb panel: a ballonos-stent felhelyezése után a stenosis megszűnt (nyilak). Az 

alternatív terápia kiterjedt, hasi műtét lett volna.  
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12. ábra: Jobb a. renalis stent implantáció. Bal panel: Az aortographia a jobb a. renalis 

kezdeti szakaszán 90%-os stenosist mutat. A bal a. renalis eredésénél 50-60%-os stenosis 

figyelhető meg. Középső panel: A vezetődróttal (pontozott nyilak) sikerült a stenosison 

átjutni, és erre a stent felvívő eszközt (szaggatott nyíl) ráhelyezni. Jobb panel: Kontroll 

angiographián az a. renalis kezdeti szakasza jó lumennel telődik. 

20.3.1.6. Mesenterialis stent 

A mesenterialis erek közül elsősorban az a. mesenterica superior proximalis szakaszán lévő 

significans stenosis endovascularis kezelését végezhetjük PTA-val illetve stentbeültetéssel, 

amennyiben az elváltozás panaszt – többnyire hasi dysbasia – okoz. Ritkán előforduló 

beavatkozás.  

20.3.1.7. Dialysis fistula PTA 

A dialysis arterio-venosus fistula stenosis kiválóan alkalmas arra, hogy intervenciós 

radiológiai módszerrel értágítást végezzünk akár a fistula magasságában, akár a centralis, 

vénás stenosisokon. Ezáltal csökkenthető a fistulán végzett érműtétek száma, ami által 

jelentősen megnyújtható egy adott fistula használati ideje.  

20.1.3.8. Stentgraft beültetés, borított stent beültetés 

A borított stent abban különbözik a hagyományos stenttől, hogy a fémháló érprotézis 

anyaggal van beborítva. Leggyakoribb alkalmazása a hasi és mellkasi aneurysma 

kirekesztésére szolgál: itt az indikáció a ruptura megelőzése; a hasi szakaszon az 5-5,5 cm-nél 

nagyobb aneurysma esetén indikált operatív (érsebészeti műtét vagy stentgraft beültetés). Az 

a. poplitea aneurysmánál – kivételképpen az alsó végtagi artériás betegségek ellátásában 

panaszmentes esetben is – a distalis thrombus-szóródás megelőzésére végezhetnek borított 

stent beültetést vagy érsebészeti műtétet.  

Kiválóan használható ez az eszköztípus érsérülések (pl. trauma, PTA utáni ruptura) valamint 

az a. lienalis ágrendszerében chronicus pancreatitis talaján kialakult álaneurysma ellátására.  
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20.3.2. Érelzáródás kezelése: thrombolysis, thrombus aspiratio 

Acut alsó végtagi artériás thromboembóliában többnyire érműtétet végeznek. A műtét helyett 

speciális esetekben (pl. relatív vagy abszolút belgyógyászati kontraindikáció) felmerülhet 

selectiv artériás lysis alkalmazása. Ma már többnyire rtPA-t alkalmazunk bólusban majd 

lassú infúzióban 4-24 óra alatt. Az újabb alvadékképződés megakadályozása céljából heparint 

is adunk intraarterialisan. A lysis során végzett kontroll angiographián legtöbbször fény derül 

az elzáródást okozó stenosisra, amit egyúttal PTA-val vagy stentbeültetéssel tudunk 

orvosolni.  

A thrombolysisnek súlyos, életveszélyes szövődményei is lehetnek pl. gastrointestinalis vagy 

intracerebralis vérzés formájában. A thrombolysis kontraindikált, ha intracranialis vagy 

gastrointestinalis vérzés szerepel a beteg kórelőzményében vagy bármilyen műtéten esett át 6 

héten belül. Relatív ellenjavallat: coagulopathia, gyomor/duodenalis ulcus, májbetegség, 

portalis hypertensio, extrém hypertonia, terhesség, a beteg együttműködésének hiánya.  

A thrombolysis potenciális, súlyos szövődményei miatt ahol a lysis kiváltható, mechanikus 

eszközökkel próbáljuk a thrombust eltávolítani. Ilyen célt szolgál a nagyméretű fecskendővel 

elvégzett thrombus aspiratió (pl. a. femoralis superficialis PTA során szövődményként 

jelentkező distalis embolisatio esetén) valamint a mechanikus thrombectomiás katéteres 

eszközök alkalmazása.  

Számos thrombectomiás eszköz létezik a piacon (pl. Angiojet, Possis Medical, Minneapolis, 

MN, USA; Rotarex, Straub Medical, Svájc), ezek többségét Magyarországon nem 

használjuk, melynek fő oka, hogy nagyon költséges eszközök, és költséghatékonyságuk nem 

bizonyított. Az eszközök többsége a thrombust fragmentálja, és a Venturi hatás révén a 

thrombusdarabokat el is távolítja.  

20.3.3. Vasoocclusív módszerek 

Embolisatio  
Az embolizáció során selectiv artériás katéterezés során intravascularis anyagok beadásával 

átmeneti vagy végleges vascularis occlusiot alakítunk ki. A legfontosabb embolizációs 

anyagok: időszakos hatású (5-6 hét alatt szívódik fel) a gelfoam; tartós hatású a fém spirálok 

(rozsdamentes acél, platina, 1-2 mm-nél nagyobb erek elzárására használatosak), a szintetikus 

anyagokból (pl. a polyvinylalkohol, PVA) készült szemcsék (mérettartomány 50-2000 µm), 

folyékony szövetragasztó (N-butyl cyanoacrylate), lipiodol, és az abszolút alkohol, mely 

scleroembolizációs szer. Az embolizációt bármilyen eredetű (pl. trauma, gastrointestinalis, 

malignus daganat okozta) vérzés, vascular malformatiók kezelésében, valamint a 

daganatellátásban curativ, palliativ vagy preoperatív célzattal használjuk.  

Az embolizáció potenciális, veszélyes szövődménye a non-target embolisatio (az embolizáló 

anyag nem a célterületre jut): ennek változatos következményei lehetnek, a szinte észrevétlen 

vagy enyhe fájdalomtól a bőrnecrosison át a paraplegiáig, ezért az embolisatio tervezése és 

kivitelezése maximális gondosságot igényel. A spirálok használatánál a megfelelő méret 

kiválasztása nagyon fontos: alulméretezett spirál esetén a kívántnál distalisabb területre 

sodródhatnak, felülméretezett spirál viszont a kívánt értől proximalisan, nem kívánt 

érterületre is átnyúlhat, elvétve el is sodródhatnak, ami súlyos szövődmény okozhat. A 

kivehető illetve újrapozícionálható spiráloknál ez a veszély a minimálisra csökken.  
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A súlyos szövődmény gondosan kivitelezett beavatkozásnál szerencsére nagyon ritka. A 3-5 

napon belüli gázképződés valószínű a szöveti necrosis következménye, azaz nem feltétlenül 

infectio jele; a gáz felszívódása heteket vehet igénybe. Infekcióra gyanakodhatunk, ha 5 

napon túl is láz és emelkedett süllyedés illetve C-reaktiv protein szint mutatható ki, illetve az 

embolisalt területen folyadék/gáz nívók alakulnak ki.  

A transarterialis chemoembolisatio (TACE) során a kemoterápiát selectiv artériás 

katéteren keresztül adjuk be embolizációs anyagokkal kombinálva. A 3-5 napig tartó 

postembolisatios syndroma legjellegzetesebb tünetei az ischemia és infarctus követekeztében 

kialakuló fájdalom, hőemelkedés/láz, hányinger, hányás, leucocytosis. A fájdalomcsillapítók, 

antiemeticumok valamint profilaktikus antibiotikus használata ezért a legtöbb esetben 

indokolt (többnyire 3-5 napig tart).  

A TACE-t leggyakrabban a májban végezzük. A májnak kettős vérellátása van, az a. hepatica 

és a v. portae rendszere. A normál májszövet vérellátása nagyrészt a porta rendszerből, a 

HCC artériás ellátását viszont elsősorban az a. hepatica felől kapja. Ez az a. hepatica felől 

elvégzett embolizáció hatékonyságát jelentősen növeli. A májelégtelenség megelőzése 

céljából TACE előtt ellenőrizni kell, hogy nincs-e acut v. portae thrombosis. Az indikáció 

leggyakrabban irresecabilis májtumor (HCC, colorectalis carcinoma vagy egyéb metastasis). 

Az elmúlt 10 év közleményei megerősítették, hogy megőrzött májfunkció mellett, 

extrahepaticus metastasist nem mutató, intermedier, irresecabilis HCC kezelésében a TACE 

az elsődlegesen választandó terápia A beavatkozás többnyire palliatív jellegű, de HCC 

esetében a várható élettartam növelése is bizonyított. Embolizálásra kerülhet egyéb 

hypervascularisalt metastasis is, pl. neuroendocrin tumor vagy renalis carcinoma metastasis.  

 
A panel  

 
B panel  

 
C panel  

 

13. ábra: Sikeres a. renalis embolizáció vérzés miatt. Ötvenöt éves férfinél öt héttel korábban 

bal vesében mintegy 2,5 cm-es tumor miatt történt resectio. Két nappal korábban 

makroszkópos haematuria jelentkezett, mely azóta is többször ismétlődött. A bal vese alsó-

középső harmad határán, a korábbi resectiónak megfelelően mintegy 2-2,5 cm átmérőjű 

területen vérzésnek megfelelő intenzív kontrasztanyag halmozás mutatható ki proximalis (A 

panel) és distalis (B panel) katéterhelyzet mellett. Superselectiv katéterezéssel a 

vérzésforrásként szolgáló kisartériába két fémspirált (Vortx-35, 3x7x67 mm, Boston Sci.) 

helyeztünk el (korai fázis: C panel, késői, parenchymás fázis. A beteg vizelete néhány nap 

alatt feltisztult, más beavatkozásra nem volt szükség. Az elvégzett embolizáció helyett az 

egyedüli alternatív terápia a veseeltávolítás lett volna. 
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Az 90Y microszemcsékkel történő radioembolizáció új módszer, mely során kis átmérőjű (40 

µm) radioaktív 90Y microszemcséket juttatják superselectiven microkatéter segítségével a 

tumort ellátó artériába. A 90Y rövid felezési idejű (64,2 h), a szöveti átlagos illetve 

legnagyobb áthatolása 2,5 mm illetve 10 mm, ezáltal a sugárzás a nem tumoros területet nem 

érinti.  

A májban benignus állapotokban is felmerülhet az embolizáció szükségessége, pl. rupturalt 

adenoma, óriásméretű hemangioma esetén volumencsökkentés és vérzésveszély csökkentés 

érdekében. Renalis intervenciókat is viszonylag nagy számban végeznek benignus (pl. 

angiomyolipoma) vagy malignus daganatok ellátásánál. Jóindulatú csonttumorokban, pl. 

aneurysmás csontcysta embolisatiója a panaszokat jelentősen csökkentheti, a műtétet évekkel 

el lehet halasztani. Malignus csonttumoroknál és csont áttéteknél is egyre gyakrabban kérnek 

a sebészek és onkológusok preoperativ vagy palliativ embolisatiot. Ha mégis műtétre kerül 

sor, a sokszor uralhatatlan vérzést megelőzhetjük vagy csökkenthetjük a műtét előtt 1-2 

nappal végzett embolisatióval. A malignus tumorok szinte a szervezet bármely területén 

okozhatnak nehezen uralható vérzést. Ilyenkor a gyors transarterialis katéterezés és 

embolizáció életmentő lehet.  

A leggyakoribb nőgyógyászati jóindulatú tumor, a myoma a fertilis korú nők nagy számát 

érinti. Panaszokat ennél jóval ritkábban okoz, az embolizációt elsősorban panaszt okozó 

myománál illetve adenomysosisnál kell elvégezni.  

 

 
 

14. ábra:A. uterina embolisatio symptomaticus myoma miatt. Angiographiás kép embolisatio 

előtt (A panel) és közvetlenül utána (B panel); a nyilak a katétert mutatják. T1 súlyozott 

axialis MR felvétel az embolisatio előtt (C panel, myometrium és a myoma halmozza a 

kontrasztanyagot) és 5 hónappal az embolisatiót követően (D panel, a myometrium halmozza, 

a myoma viszont nem halmozza a kontrasztanyagot; T2 súlyozott sagittalis MR felvétel az 

embolizáció előtt (E) és 5 hónappal az embolizáció után (F) a myoma jelentős 

méretcsökkenését mutatja. 
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A hazánkban is már néhány helyen elérhető, mindkét oldali a. uterina embolisatiós kezeléssel 

a myoma által okozott panaszok a betegek 80-90%-ban jelentősen csökkenthető, így a 

nőgyógyászok által a betegek jelentős részénél indikált hysterectomiát nem kell elvégezni. Az 

embolizáció következtében a myoma mérete átmérőben 25-30%-kal, térfogatban 50-60%-kal 

csökken.  

A szülés után kialakuló, kontrollálhatatlan, döntően uterus atonia eredetű vérzéseknél is egyre 

gyakrabban alkalmazzák a fejlett országokban az a. uterina embolisatiot.  

A hemoptysis a fibrosis cystica és más chronicus tüdőbetegség gyakori szövődménye. A 

terápiás lehetőségeknél konzervatív terápia, műtét vagy a. bronchialis embolisatio egyaránt 

szóba jöhet. A terápia kiválasztásánál a panszok mértéke és sürgőssége a legfontosabb 

szempont. Az a. bronchialisokhoz többnyire a jobb a. femoralis communisból végzünk 

aortographiát majd selectiv angiographiát. Az embolizációhoz 150-500 µm átmérőjű 

szemcséket (pl. PVA) alkalmazunk. Külön figyelni kell arra, hogy az a. spinalis anterior nem 

ered-e abból az ágból, ahonnan embolizálni készülünk, mert ellenkező esetben paraplegia is 

kialakulhat szövődményként.  

Az agyi aneurysmák 85%-a a Circulus Willisi anterior felén helyezkedik el, pl. az a. cerebri 

anterioron, az a. communicans anterioron, gyakran a bifurcatiók közelében. Az etiológiában 

congentialis tényezők mellett a hypertonia és az atherosclerosis játszik jelentős szerepet. 

Amíg az aneurysma kisméretű, gyakran marad tünetmentes. Az anerurysma növekedése 

során a ruptura veszély fokozatosan megnő. Hirtelen jelentkező, kifejezetten erős fejfájás, 

hányinger, hányás, eszméletvesztés lehetnek a vezető tünetek. A rupturalt aneurysma 

subarachnoidalis vérzést és intracranialis hematomát okozhat, ami strokeban nyilvánul meg, 

hirtelen halállal is járhat. Az endovascular coiling terápiát Guido Guglielmi vezette be 1991-

ben Californiában. Az a. femoralis communison keresztül specialis mikrokatéterekkel, 

coaxialis rendszerrel jutnak fel a Circulus Willisi ereibe. Az aneurysmát platina spirálokkal 

töltik ki, melyek az aneurysma ruptura veszélyt jelentősen lecsökkentik. Az intervenciós 

radiológiai technika megjelenése előtt idegsebészeti technikákkal (clip felhelyezésével) 

próbálták a ruptura veszélyt csökkenteni, az idegsebészeti műtét azonban jóval nagyobb 

kockázatú, mint a minimál invazív módszer. Technikailag nagyon nehéz és nagyon költséges 

beavatkozás, többnyire dedikált neurointervenciós laboratóriumokban végzik.  

20.4. Vénás intervenciós radiológiai beavatkozások 

A vénás intervenciók során többnyire a véna femoralis communist, a v. jugularis internát, 

ritkábban a v. subclaviát használjuk punctiós behatolási helyként, melyet többnyire UH-

vezérléssel végzünk.  
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20.4.1. PTA/stentbeültetés 

PTA illetve stentbeültetés leggyakrabban tüdőtumor miatti külső kompressio következtében 

kialakult stenosis vagy occlusio miatt történik a v. brachiocephalicában vagy a v. cava 

superiorban.  

 
 

15. ábra: Vena cava superior stentelés. Bal panel: a vena cava superior külső compressio 

(tüdő tumor) elzáródott (nyilak). Középső panel: az elzáródásba helyezett stent (nyilak). Jobb 

panel: A bal v. brachiocephalica felől beadott kontrasztanyag a vena cava superiorban jó 

áramlást mutat a behelyezett stent következtében. Dr. Nemes Balázs, SE Cardiovascularis 

Centrum anyagából 

20.4.2. Transjugularis intrahepaticus portosystemas shunt (TIPS) 

A portalis hypertonia legfontosabb klinikai következményei közül kiemelendő a varixok 

kialakulásának kockázata (oesophagealis, gastricus, mesentericus és rectalis varixok), mivel e 

varixokból származó vérzések mortalitása magas (20-60%). A megnövekedett intrasinusoid 

nyomás ascitest illetve hepaticus eredetű hydrothoraxot eredményezhet. A portalis hypertonia 

veseműködési zavarokat létrehozó hepatorenalis syndromát valamint hypoxiát okozó 

hepatopulmonalis syndromát is eredményezhet. A portalis vénás nyomás indirekt módon a v. 

jugularison vagy v. femoralison keresztül bevezetett katéterrel is mérhető (a katétert addig 

kell előre tolni, amíg egy kisméretű vénaágat el nem zár; „wedge” azaz éknyomás). A <5 

Hgmm érték tekinthető normálisnak, 6-10 Hgmm között enyhe fokú, >10 Hgmm érték pedig 

súlyos fokú portalis hypertoniára utal.  

A TIPS legfontosabb indikációi a portalis hypertonia miatt kialakuló vérzés, mely 

endoscopos terápiával nem kezelhető, refrakter ascites, hepaticus eredetű hydrothorax, Budd-

Chiari syndroma, portalis hypertensiós gastropathia, hepatorenalis vagy hepatopulmonalis 

syndroma. A TIPS a transplantatios várólistán lévő betegeknek is életmentő lehet. A 

legfontosabb contraindikációk közé tartozik a jelentősen megemelkedett serum bilirubin 

szint, az 1,8-nál nagyobb INR szint, 12-nél nagyobb Child-Pugh érték, és jelentősen 

megemelkedett serum creatinin. Az acut indikációval végzett TIPS szintén jelentős 

mortalitású, a betegeket ezért mindenképpen hemodinamikailag stabilizálni kell a TIPS előtt 

infusiókkal vagy ballon-tamponáddal. .  

A TIPS során mesterséges összeköttetést hoznak létre a v. portae és a v. hepatica között. A v. 

jugularis felől jutnak be a v. hepaticába, majd itt a máj állományát átszúrva jutnak a v. portae 

ágba. A két ág közé stentet, vagy fedett stentet helyezve a v. portae vére közvetlenül a v. 
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hepaticaba kerül. A beavatkozás során megmérik a vena portae és a vena hepatica 

nyomásának különbségét, majd a shunt kialakítása után ezt a mérést megismétlik. Az ún. 

porotsystemás nyomásgrádienst 12Hgmm alá kell beállítani, ez alatt a varix-ruptura veszélye 

elenyésző. A beavatkozás során lehetőség van a tágult vénás kollateralisok elzárására is 

embolizációs spirálokkal, vagy ragasztóval. A szövődmények ritkák, leggyakoribb azonnali 

szövődmények közé tartozik a vérzés, infectio, kontrasztanyag-reakció, illetve a shunt 

következtében kialakult jobbszívfél-terhelés valamint a sedatio miatt kialakulhat légzési 

elégtelenség vagy aspiratio. Késői szövődményként hepaticus encephalopathia kialakulásával 

számolhatunk. A shunt átjárhatóságát legjobb színes Doppler ultrahanggal rendszeresen 

ellenőrizni.  

  
 

16. ábra: TIPS. Bal panel: transjugularis  portographia a TIPS létrehozása előtt. A három nyil 

a katétert és a hosszú introducert mutatja. Jól látszódnak az erőteljesen tágult collateralis erek 

is (egyes nyíl). Jobb panel: A v. portaeba beadott kontrasztanyag a behelyezett stenten 

(három nyíl) keresztül a v. hepatica ágrendszerébe jut, a kollateralis erek kevésbé telődnek 

(egyes nyíl (forrás: Dr. Doros Attila, SE Transplantációs és Sebészeti Klinika anyagából). 

20.4.3. Selectív katéteres mélyvénás thrombolysis 

Alsó és felső végtagi mélyvénás thrombosis esetén egyes esetekben selektiv thrombolysisre 

lehet szükség, mely gyorsabb terápiás hatást eredményez. A chronicus mélyvénás 

elégtelenség hatására a vénás billentyűk funkcionális károsodása jön létre, a selectív katéteres 

thrombolysis ezt megelőzheti. Magyarországon ma ez még csak elvétve fordul elő; 

világviszonylatban mind gyakrabban alkalmazzák.  

20.4.4. Vena portae embolisatio 

A vena portae embolisatio akkor indokolt, ha a tervezett májcsonkolásnál a műtét után 

bentmaradó májterület kevesebb lenne, mint az eredeti májtérfogat 30%-a, ami postoperativ 

májelégtelenséghez vezethet. A tumoros területet tartalmazó porta ágak embolisatióját 

követően néhány hét alatt a fokozott áramlás miatt a nem tumoros terület hyperthrophiája 

várható, amely így már az eredeti májtérfogat 30%-át meghaladja.  
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17. ábra: Vena portae embolisatio. 49 éves férfibeteg, colon adenocarcinoma miatt bal 

hemicolectomia valamint kemoterápia, a májban a 4-8-7. segmentumban 8x9cm-es, 5. 

segmentumban 5x4cm-es, 6. segmentumban 0,7cm-es, 8. segmentumban 0,8cm-es 

metastasis. Felső sor: 1. panel: a v. portae teljes ágrendszere ábrázolódik az embolisatio előtt; 

2. panel: selectiv jobb v. portae ágrendszere 500-710 µm átmérőjű PVA szemcsékkel 

valamint spirálokkal (2-2 db 3x6 mm valamint 6x5 mm) történt embolisatiót követően, a jobb 
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portaágakban stasis közeli állapot ábrázolódik; 3-4. panel: a teljes portarendszer 

angiographiája az embolisatiót követően, a jobb portaágak stasisa mellett jól láthatóan a bal 

portaágak korai és késői fázisban egyaránt jól telődnek. Középső sor. Bal panel: porta 

embolisatio előtti CT. Középső panel: a residualis májtérfogat - FRL (future liver remnant) – 

1-2-3. segmentum a laesiomentes májtérfogat az embolisatio előtt mért 26%-ról 8 héttel az 

embolisaiót követően 31% lett..Jobb panel: Jobb oldali kiterjesztett hemihepatectomia után 

két héttel készült CT felvétel a residualis májtérfogat jelentősen megnövekedését mutatta. 

Alsó sor: a beavatkozás tervezéséhez a máj volumetriás mérése döntő jelentőségű. 

(Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika anyagából, a CT felvételek és a CT volumetria 

a Radiológiai és Onkoterápiás Klinikán készült). 

20.4.5. Varicocele embolisatio 

A varicocele a plexus pampiniformis ereinek tágulatát jelenti. UH vizsgálattal nyugalomban 

alacsony áramlás figyelhető meg, álló helyzetben valamint Valsalva manőver során azonban 

a tágulat mértéke fokozódik. Az esetek 85%-ában bal oldalon fordul elő, mert az a. 

mesenterica superior gyakran nyomást gyakorol a bal vena renalisra. A varicocele 

gyakorisága 15% az átlagos populációban, bilateralisan csupán az esetek 10%-ában van jelen. 

A varicocele követkeményeként infertilitás valamint fájdalom lehet a vezető panasz. A 

varicocele embolisatio során a v. spermatica interna occlusioját végezzük többnyire 

spirálokkal és sclerotizáló anyaggal. Magyarországon jelenleg nagyon kevés centrumban 

végeznek varicocele embolizációt.  

20.4.6. Kismedencei vénák tágulata (Pelvic congestion syndrome) 

Kismedencei fájdalmat nemcsak myoma, adenomyosis, endometriosis vagy petefészek cysta 

okozhat, a kismedencei vénák tágulata, varicositása (PCS – pelvic congestion syndrome) 

valószínűleg jóval gyakrabban fordul elő, mint ahány esetben diagnosztizálásra kerül. 

Leggyakrabban a fertilis korban lévő, legalább egy szülésen átesett nőknél fordul elő. A 

predisponaló tényezők közé tartozik a megnövekedett vascularitás, a testsúly növekedése és a 

hormonális változások. A leggyakoribb panaszok a dysmenorrhea, a dyspareunia (fájdalom 

sexualis együttlétkor), postcoitus fájdalom, hólyag irritabilitás, alhasi nyomásérzékenység, 

hátfájdalom, letargia/depressio.  

A diagnózis felállításának egyik nehézsége, hogy a vizsgálatok többsége vízszintes 

helyzetben történik, márpedig e betegség diagnózisára álló helyzetben vagy Valsalva 

manőver alkalmazásával nyílik leginkább lehetőség. A kezelésben a konzervatív és a sebészi 

kezelés is felmerülhet, mindkettő hatékonysága egyelőre alacsony. A v. iliaca interna 

ágrendszerében a tágult vénák illetve a v. ovarica embolizáció (spirálokkal és sclerotizáló 

anyagokkal)  

20.4.7. Vena cava inferior filter behelyezés 

Az alsó végtagi mélyvénás rendszer valamint a kismedencei vénák thrombosisakor nagyobb 

vérrög elszabadulhat, és ilyenkor akár halálos szövődményt okozó tüdőembolia alakulhat ki. 

Az elsődleges kezelés az anticoagulatio; ha az anticoagulatio contraindicalt, ha ismétlődő 

thromboemboliát diagnosztizálunk az anticoagulans therapia ellenére, ha az anticoagulans 

terápia significans szövődményt okozott, vagy más ok miatt (pl. a beteg nem kooperál) nem 

érhető el adequat anticoagulatio, vena cava inferior filter beültetése indikált. A filtert 
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többnyire v. femoralis communis punctióból a v. renalisok eredésétől caudalisan helyezzük 

el. A behelyezett filter önmaga is okozhat hosszú távon (1-2 év) szövődményt, ezért ma már 

nagyon sokszor ún. kivehető filtert alkalmazunk, amit a beültetést követő hetek-hónapok 

során távolítunk el.  

A vénás thrombosis kialakulására predisponáló tényezők (Virchow trias): hypercoagulabilis 

állapot (pl. malignus daganat, nephrosis syndroma, oralis fogamzásgátlók használata), stasis 

(pl. shock, szívelégtelenség, vénás obstructio, külső compressio) és érsérülés (trauma, 

gyulladás, műtét, ballonos tágítás, centralis katéterek).  

A leggyakoribb vénás anatómiai variációk: circumaorticus vena renalis, retroaorticus bal 

vena renalis, vena cava inferior kettős lumen, bal oldali vena cava inferior. A circumaorticus 

vena renalis gyakorisága 1,5-8,7%; a bal v. renalis gyűrűszerűen veszi körül az aortát. A 

duplicalt vena cava inferior mindössze 0,2-0,3% gyakorságú; a bal vena iliaca communis 

ilyenkor a bal v. renalisba ömlik, ennek következtében a cavographiánál a kontrasztanyag 

refluxa az ellenoldali v. iliaca communisba kizárja a duplicalt vena cava inferior lehetőségét. 

Duplicalt vena cava inferior esetén vagy mindkét ágba kell filtert helyezni, vagy 

suprarenalisan kell azt elhelyezni. A bal oldali vena cava inferior gyakorisága 0,2-0,5%, a 

vena renalisok szintje felett általában már a jobb oldalon folytatódik.  

 
 

18. ábra: Vena cava inferior filter. G2 (Bard) kivehető vena cava interior filter.  

20.4.8. Krónikus vénás katéterek és portok 

A krónikus vénás katéterek és portok behelyezése Magyarországon legtöbbször az 

anaesthesiologiai team feladata. Erre akkor van szükség, ha heteken, hónapokon át vénás 

katétert kell alkalmazni pl. kemoterápia, antibiotikus kezelés, vagy tartós parenteralis táplálás 

céljából. A port előnye, hogy bőr alatti tasakban elhelyezett tartályból indul ki a subcutan 

alagútban tovavezetett kanül, mely a v. jugularis internán vagy v. subclavián keresztül a v. 

cava inferiorban ér véget, így kívülről nem is látszik. Sok európai országban a képalkotó 

vezérlés előnyét kihasználva, a szövődmények számát csökkentve, ezt a feladatot az 

intevenciós radiológusok látják el. E beavtkozásnál is lehetnek szövődmények. A 

legfontosabb azonnali szövődmények a PTX, a véletlen nagyér punctio vagy perforatio, 

légembólia és catheter malpositio; a késői szövődmények közé tartozik az infectio, a vena 

stenosis valamint a fibrin köpeny és thrombus képződés.  
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19. ábra: Port beültetés. A port-tartályt a folyamatos nyíl jelzi. A pontozott nyíl jelzi a 

tartályból kiinduló műanyag kanült a jobb v. jugularis internáig (pontozott nyíl) subcutan 

alagútban vezetve, ezt követően a kanül a jobb v. jugularis internában, a jobb v. 

brachiocephalicában, majd a vena cava superiorban helyezkedik el (szaggatott nyíl). A v. 

jugularis interna punctioja UH-vezérléssel történt. 

20.4.9. Idegen-test kivétel 

Ritkán fordul elő, hogy egy pacemaker drót-darab vagy centralis vénás katéter darabja 

beszakad a vénás rendszerbe. Ennek operatív eltávolítása legtöbb esetben nagy kockázatú 

műtéttel járna. Ezért ilyen esetekre is kialakult egy intervenciós radiológiai technika, mely 

során a szokványos eszközök mellett speciális hurkokkal lehet megpróbálni a beszakadt 

idegentestet megragadni és eltávolítani.  
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20. ábra: Idegentest eltávolítás. A vena cava superiorba beszakadt vénás kanült mutatják a 

pontozott nyilak,a működő pacemaker elektród is ábrázolódik (folyamatos nyilak); a 

szaggatott nyilak a diagnosztikus katétert és az abba hurokszerűen elhelyezett vezetődrótot 

ábrázolják. Az alsó ábrán a kihúzott kanül darab (véresen festenyzett fehér színű eszköz) 

valamint a diagnosztikus katéter (kék színű) látható; a diagnosztikus katéterbe hurokszerűen 

elhelyezett vezetődrót fogja oda a katéterhez a kihózott eszközt, ezért az nem látható külön az 

ábrán. Dr. Nemes Balázs, SE Cardiovascularis Centrum anyagából. 

20.5. Összefoglalás 

Az artériás intervenciós radiológiai technikák segítségével képalkotó vezérléssel, minimál 

invazív módon végezhetjük szűkült erek kezelését az érrendszer számos területén, 

elzáródásokat kezelhetünk thrombolysissel, valamint ereket zárhatunk el vérzés esetén illetve 

jóindulatú vagy rosszindulatú daganatokat kezelhetünk. A vénás keringésben szintén 

végezhetjük a szűkült erek kezelését, új összeköttetést létesíthetünk a cava és a porta rendszer 

között, selectív lysist hozhatunk létre, v. cava filtert ültethetünk be pulmonalis embolia 

megelőzésére, valamint idegentest kivételt is végezhetünk. A szakorvosjelölteknek tisztában 

kell lenni e fejezetben felsorolt összes beavatkozás lényegével, indikációjával, 

szövődményeivel, technikai alapjaival.  
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21. Az ionizáló sugárzás biológiai hatása 

(Kompendium) 

Írta: Mózsa Szabolcs 
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

   

A XIX-XX. sz. fordulójának nagy természettudományos felfedezései (X-sugár, 

radioaktivitás, cinematográfia, kvantum- és relativitás-elmélet) alapozták meg a máig 

érvényes fizikai világképünket és az orvosi radiológia jelenleg mással nem pótolható 

eszközeit. Simonyi Károly, a már életében legendás műegyetemi professzor az egyes 

felfedezések éveit a „fizika csillagévei”-nek nevezte. Méltán! Hamarosan fény derült az 

ionizáló sugárzások károsító hatására, létrejött a sugárbiológia tudománya (1. és 2. sz. ábra).  

A sugárbiológia az élő rendszerek, az élő anyag sugárhatására adott általános és speciális 

válaszaival foglalkozik. Vizsgálja a biológiai integráció különböző szintjein a morfológiai, a 

funkcionális, a szomatikus, a genetikus és a biokémiai hatásokat. Speciális célfeladatok 

hívták életre az ún. alkalmazott sugárbiológiát (pl. orvosi, állatorvosi, katonai, űrbiológiai, 

növényi sugárbiológia, illetve a nem-ionizáló sugárzások biológiája, stb.). A sugárbiológia 

határterületi disciplina, ezért fejlődése a többi tudományág fejlődésétől is függ (3. sz. ábra). 

Tantárgyként való oktatását indokolja:  

 az ionizáló sugárforrások alkalmazásának rohamos terjedése (medicina, ipar, 

mezőgazdaság, tudomány);  

 környezetszennyezés lehetősége (Csernobil, Fukushima, Szemipalatyinszk), 

(radioökológia);  

 az emberi élettartam (expositios idő!) növekedése;  

 a mai orvosok – szerencsére! – nem a napi klinikai gyakorlatukból ismerik a 

sugárbetegséget;  

 Kelemen (1963) tanítása igaz: „…a sugárbiológiai tudásunkat kell elmélyíteni, nem a 

sugárzástól való félelmünket!”  

I.) A sugártér, amelyben élünk  

Öveges professzor mondása: „…sugárözönben élünk” – mára szállóigévé vált. Jogosan. Az 

ember olyan térben él, ahol a sugárenergia természetes és mesterséges formában van jelen, ha 

az osztályozás alapja a forrás eredete. A természetes sugárzás külső (terresztriális és 

kozmikus) és belső forrásból ered (az emberi test saját izotópjai). A természetes és 

mesterséges eredetű humán sugárterhelés, a „sugárözön” világ-átlagban és Csernobil után kb. 

3,0-3,5 mSv. A számunkra gyakorlatilag érdekes sugárfajtákat és ezek fontosabb paramétereit 

az I. sz. táblázat foglalja össze, a sugárterek százalékos megoszlását pedig a 4. sz. ábra 

mutatja be. A természetes sugárzást szokásos még háttérsugárzásnak is nevezni (natural 

background radiation). Az IAEA (1996) adatai szerint Csernobilt követően a természetes 

háttér-érték 70%-ra, az orvosi eredetű terhelés 29,3%-ra, a nukleáris iparból származó rész 

pedig 0,006 (!) %-ra változott (26).  

I. sz. táblázat – Az elektromágneses spektrum-eloszlás  

II.) A biológiai sugárhatás elméletei  

A biológiai hatás értelmezését – kiemelt sajátosságok alapján – több elmélet igyekszik 

elősegíteni. A kérdésnek hatalmas irodalma van (1, 2, 5, 9, 10, 11, 22, 26, 31), itt csak igen 

rövid felsorolásra van alkalmunk. Az első fogalom  
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1.) az elemi sugárhatás. A klasszikus sugárbiológia az elemi sugárhatás kialakulásában a.) 

fizikai, b.) fizikokémiai, c.) kémiai és d.) biológiai szakaszt különböztet meg. Míg az első 

három szakasz időtartama igen kicsiny (nsec, msec, sec), addig az utolsó nagyobb (perc, óra, 

nap, hónap, év). Az elsődleges fizikai folyamat az energia elnyelődése, amely után közös 

fizikai egységek, az ion- vagy elektronfelhők képződnek. Ezek bonyolult szerkezetű 

eloszlásokba (ion- és elektronsűrűségek, „clusters”) rendeződnek, amelyek pálya menti 

eloszlása („tracks”), a sűrűségszerkezet és a sugárminőség (LET!) az akut és kései biológiai 

sugárreakciókban döntő tényező. (A kérdés alapvető összegzését Lea (1946) végezte el. L. 

még: 2, 5, 9, 10, 11, 14, 17, 21, 22, 26, 31, 33.). A közvetlenül és közvetve ionizáló 

sugárzások lineáris energia-sűrűségeit az energia (penetráció) függvényében a következő, az 

5. sz. ábra mutatja be (Fritz-Niggli, H.: Strahlenbiologie – Grundlagen und Ergebnisse. G. 

Thieme Verlag, Stuttgart, 1959.). Később derült ki, hogy a kémiai fázisban a sugár- és 

fotokémiai reakció a vezető jelenség (2, 4, 5, 11, 12, 17, 21, 22, 26, 31.). Az élő anyagra 

gyakorolt hatás (biológiai szakasz), az általános sugeráeffektus lehet: a.) térbeli eloszlása 

alapján lokális és általános, b.) hatásmechanizmusa szerint direkt és indirekt, c.) az idő 

függvényében akut és kései, d.) minőségét tekintve morfológiai és funkcionális, illetve e.) 

mennyiségileg: l.) a regenerációt tekintve reversibilis, feltételesen reversibilis és 

irreversibilis, a lefolyását tekintve pedig lépcsőzetes (”graded action type”), vagy minden 

vagy semmi típusú (”all or nothing type”), (2, 5, 6, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 31.). A biológiai 

szakasz alapelváltozásai háromfélék: morfológiaiak, funkcionálisak és általános sejtélettaniak 

(mobilitás, növekedés, permeábilitás, anyagcsere és reprodukció változás). Bekövetkezhet 

még a sejthalál (koagulációs nekrózis, cytolysis, lethalis mutáció, korai öregedés, apoptosis) 

és a serkentés (stimuláció) jelensége (1, 2, 4, 5, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 31, 33).  

A stimulációs hatás Maldiney és Thonwenin (1896) óta foglalkoztatja a kutatókat és ma az 

ún. Lucky-féle hormesis tanban él tovább. Az elméletét nem általánosíthatjuk, mivel azt 

növényi szövet- és sejtkultúrákban kapott eredmények alapján állították fel. Márpedig a 

növények chromosoma-száma (DNS!) kevesebb mint az emlősöké, illetve az emberé. (A 

hormesist ismertető publikáció adatai: T- Lucky: Physiological benefits from lowlevels of 

radiation. Health Physics, 43., p. 771., 1982.). A biopozitivitást hirdető hormesis-elmélet 

tehát a legnagyobb óvatossággal kezelendő az emlős, illetve humán sugárbiológiai 

rendszerekben.  

Az ionizáló sugárhatás elméletei a bionegativitás tényére épülnek. Feltételezik, hogy: 1.) az 

ionizáló sugárzás minden mennyisége bionegatív; 2.) az enigma, a stigma megmarad, a 

sugárhatást az élő celluláris és szöveti struktúrák „nem felejtik el” (Kelen, Ratkóczy, Zsebők 

– 26.) és 3.) a toxikológiából ismert Arndt-Schulz-törvény, azaz kis dózis serkent, a nagy 

pedig károsít itt nem érvényes. Nem általánosítható Paracelsus nézete sem, miszerint: 

„…alleine die Dosis macht, wenn ein Ding Gift ist, oder nicht”. A következő fontos nézet  

2.) a direkt és indirekt sugárhatás elmélete. A direkt hatásnál a primer fizikai, majd a 

biológiai folyamat egy közegen belül megy végbe. Az indirekt folyamatoknál az 

energiaelnyelődés egy közvetítő fázisban következik be (víz), ahol a hatást a szabad gyökök 

fejtik ki (H•, OH•, peroxydok, szuperperoxydok, szabad elektronok), (1, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 

20, 23, 25, 31.). A közvetítő közegben lezajló reakciók közvetve hatnak a sugárérzékeny 

térfogatokra – ezért indirekt a hatás. A gyökök és gyökionok irodalma igen terjedelmes, ami 

arra utal, hogy „…keveset tudunk a dologról” (Donhoffer, 1961., 26). Száraz biológiai 

anyagok, baktériumok és vírusok esetében az inaktivációs dózisok nagyok, míg a nedves 

közegekben a direkt hatás egyformán előfordul és az inaktivációs dózisok kisebbek. A két 

hatás-forma elmélete az ún. találatelméletre épül (hit theory, Trefferprinzip). Ez feltételezi, 

hogy: 1.) a biológiai hatáshoz vezető primer fizikai folyamat, a sugárenergia elnyelődése a 

sugárézékeny-térfogatban (primary target) történik meg; 2.) e térfogatban (target, 

Zielvolumen) nagy mennyiségű energia szabadul fel, amelyet találatnak nevezünk (hit, 



Orvosi képi diagnosztika posztgraduális 

612 

 

Treffer); 3.) az összes sejt sugárrezisztenciája azonos és 4.) a sugárhatás effektusa a 

hőmérséklettől független (Lea, 1946., Timoféeff-Ressovszky, 1972., Fuchs, 1976.). A 

találatelmélet igen hatékony a sugárbiológiában, jóllehet nem ad mindenre magyarázatot. 

Elegáns matematikai apparátusa van (1, 2, 6, 7, 9, 10).  

A találatelmélet fogyatékosságai ellenére alkalmas arra, hogy a direkt sugáreffektusokat 

értelmezni tudjuk. Segítségünkre van ebben a jelenségek grafikus, szemilogaritmikus 

ábrázolásmódja, az ún. dózishatásgörbék alkalmazása (1, 2, 5, 9, 10, 26, 31, 33). E görbék 

(dose effect curve) a direkt sugárhatást az a.) exponenciális és b.) a nem exponenciális típusú 

dózishatásgörbék formájában írják le. Ez utóbbiaknak további két típusa lehetséges: 1.) a több 

céltárgyas modell (multitarget model), ahol a hatás feltétele több céltérfogat eltalálása és 2.) a 

többtalálatos görbék (multi hit curves), amelyeknél a céltérfogat inaktiválásához több 

találatra van szükség.  

A 6. sz. ábra egy típusos, klasszikus dózishatásgörbét mutat be (1, 26, 31, 33): a sugáreredetű 

változás (pl. a túlélés) valószínűségének logaritmusát a dózis függvényében ábrázolja egy 

féllogaritmusos koordinátarendszerben. Az ábra által bemutatott görbe nem exponenciális, 

hanem egy ún. vállas-görbe (shoulder curve). Ezen utóbbi görbetípust a következő 

paraméterek jellemzik: a.) D1-érték – a görbe kezdeti lejtésének (iránytangensének) inverze; 

b.) D37-érték – a 37%-os dózistúlélés dózisát jelzi (a 37%-os érték nemzetközi megegyezés 

alapján az „e-1= 0,37 összefüggésből adódik, ahol az „e” a természetes logaritmus 

alapszáma); c.) D0-érték – a magasabb dózistartományokban egyenessé váló exponenciális 

görbe iránytangensének negatív reciproka (D0 = - tgα). A vállas görbe egyenes 

(exponenciális) szakaszának meghosszabbítása a log skálán az ún. d.) n-számot metszi ki, 

értéke normális emlős sejteknél 2-10 közé esik. Daganatos sejteknél ez több. A három D-

paraméter csak minősített esetben lehet azonos: ha az n=1. Ha e feltétel nem áll fenn, úgy a 

következő egyenlőtlenség áll fenn: D1>D37>D0. A vállas túlélési görbéket a következő 

egyszerű egyenlet írja le: S=1-/1-ekD/n, ahol: S=túlélés, D=a D dózist túlélő frakció, e=a 

természetes logaritmus alapszáma, k=a görbe egyenes szakasza iránytangensének, 

meredekségének jellemző száma, n=extrapolációs szám (Lea, 1946.).; e.) a D0-érték – a 

vállszélesség mutatója. A találat pillanatától a biológiai reakcióegységig vezető láncreakciót a 

Korogodin-féle modell (1966) kísérli meg értelmezni. Eszerint: 5 lépéssel kell számolnunk – 

1.) találat, 2.) a reagáló egység primer károsodása, 3.) a potenciális még nem manifeszt 

sérülés, 4.) a potenciális károsodás megvalósulása és 5.) a regisztrálható reakció-egység (14).  

Az exponenciális görbéknél a leegyszerűsített találat-elmélet feltételezi, hogy az 

inaktivációhoz csak egy találatra van szükség. Ezeket egytalálatos görbéknek nevezzük 

(single hit curves), Henry (1905) ajánlása alapján (26).  

A sugárbiológiában (és a sugárvédelemben!) kiemelten fontos  

3.) a determinisztikus (non-sztochasztikus) és sztochasztikus sugárhatás elmélete. A 

sugárhatás kiváltásához szüksége küszöbdózis megléte, vagy annak hiánya alapján a reakció 

determinisztikus (non-sztochasztikus) és sztochasztikus természetű lehet. A determinisztikus 

jelenségeknél van küszöbdózis, a biológiai válasz mértéke a küszöb feletti dózis nagyságától 

függ. Minél nagyobb a dózis a látenciaidő annál kisebb és fordítva. A küszöbdózis minél 

kisebb, a sugárérzékeny-térfogat annál érzékenyebb. A determinisztikus, tehát 

küszöbdózisokhoz rendelhető sugárbetegség pl. valamennyi sugársyndroma, bőrsérülés, 

cataracta, oligo- és aspermia, a vér alakos elemeinek csökkenése. A sztochasztikus jelenségek 

minden, vagy semmi típusú biológiai reakciók, amelyeknek ismert dózisküszöbeik nincsenek, 

igen kicsiny dózisokra is kialakulhatnak. A dózis nagyságától nem reakció súlyossága függ, 

hanem annak bekövetkezése, a kialakulás valószínűsége. Az akut sugárbetegségek 

determinisztikusak, míg a késeieknél mind a determinisztikus, mind a sztochasztikus 

folyamatok jelen vannak. A determinisztikus hatások elleni sugárvédelemben, a 

küszöbdózisok ismeretében, terhelési korlátok segítségével védekezünk ellenük. A 
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sztochasztikus jelenségek esetében a kockázatcsökkentés jelenti a védelmet (ICRP-26, ICRP-

60). Ez utóbbi reakciótípusoknál, alacsonyabb dózistartományokban, a lineáris kvadratikus 

függvény kapcsolat jelenti a legjobb matematikai megközelítést (Sztanyik, 1983.). Sinclair 

(1961) megfigyelései szerint a szomatikus sztochasztikus-malignus betegségek két hullámban 

zajlanak le: külön és elsőként a vérképzőszerviek (0-25. év között), majd második hullámban 

az összes nem haematológiai daganat (10. évtől emelkedik, a maximum a sugárhatás utáni 40. 

év körül várható), (26).  

A következő, a II. világháború után fejlődésnek induló osztályozási szempont  

4.) a szomatikus és genetikus sugárhatás elmélete volt.  

A szomatikus hatás az egyénnek, a genetikus pedig az utódoknak, a populációnak fontos. Az 

előbbire jellemző érték az LD50/30-paraméter, amely az embernél Csernobil tapasztalatai és 

speciális orvosi ellátás alapján, kb. 6-7 Sv nagyságú (6, 33, 37). Ami a genetikai ártalmat 

illeti, itt is gyors fejlődést láthatunk. 1927-ben Müller felismerte a sugáreredetű mutáció 

lehetőségét, majd a chromosomák különböző károsodásai is kiderültek: pl. számbeli 

defektusok, gaps-ek, chromatida-törések, keresztkapcsolódások, festődési anomáliák, stb., 

(Sax, Lea, Wolff, Timoféeff-Reszovszky, Bauchinger Gundy S.), (26, 31, 33, 37). Nagy 

lendületet adott a kutatásoknak a Moorhead által kidolgozott methodikai forradalom és az 

1961-ben elfogadott ún. Denver-rendszer a humán chromoszóma-készlet osztályozására. Az 

in vitro chromoszóma-technika révén hamarosan jelentős mennyiségű adat gyűlt össze a 

professzionálisan terhelt személyek ártalmairól is (stabil és instabil anomáliák, gyűrű alakú 

chromosomák, mikronukleusok, stb., (Bauchinger, 1972.), (26). A genetikai sugárhatás 

következménye sem tekinthető sugárspecifikusnak, mivel sugárspecifikus biológiai eltérés 

máig nem ismert. Az igazságügyi szakértői véleményalkotásban ezért az indirekt logikai 

eljárásokról sem mondhatunk le. Bizonyítást nyert az is, hogy a genetikai sugárdefektusoknak 

sincs küszöbdózisa! Az ICRP adatai szerint a súlyos genetikai betegségek átlagos kockázata 

az első és második generációban 0,4x10-2 Sv-1 nagyságú. Becslésre használták korábban a 

genetikailag szignifikáns dózis-fogalmat, amely egy adott populáció összes genetikai 

anyagának károsodását jelzi. A genetikai sugárhatásra vonatkozó biológiai tapasztalataink a 

következők: 1.) a genetikai anyag igen sugárérzékeny, 2.) nincs küszöbdózisa, sztochasztikus 

effektus, 3.) a humán ivarsejtek nagyfokú sugárérzékenysége miatt e sejtek (szomatikus és 

genetikai okokból) minden módon és eszközzel védendők, 4.) a recesszív mutációk 

kiküszöbölése miatt az összlakosság sugárterhelését csökkentenünk kell (ALARA-elv), 5.) a 

kis csoportot jelentő professzionálisan sugárterheltek dóziskorlátai még tolerálhatóak, de el 

kell érnünk, hogy erre ne legyen szükség (munkafeltételek javítása). 6.) a sugárbiológiai 

ismeretek követő védelem és jogi szabályozás a genetikai ártalmak szempontjait mindig 

figyelembe veszi.  

A humán szomatikus sejtek sugársérüléseiről a II. sz. táblázat ad tájékoztatást.  

II. sz. táblázat – A humán szomatikus sejtek sugárkárosodásai  

Dózisok: A sérülés típusai: Jellemzés:  

0,01-0,05 

Gy 
mutációk (gén- és chromosoma) irreversibilis chromosoma-törések, reparatio  

1,0 Gy  mitosis-késés funkció károsodás reversibilis  

3,0 Gy  
tartós mitosis-gátlás, funkció 

károsodás  

1-2 mitosis még lehetséges, néhány funkció 

még visszatérhet  

4,0-10,0 Gy  interfázis – halál  nincs mitosis  

500 Gy  azonnali sejthalál  protein-koaguláció 

K. M. Prasad: Human Radiaton Biology, Harper and Row Publ., Hargerstown, 1974., (26).  
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III.) Az ionizáló sugárzások biofizikai sajátosságai – Sugárérzékenység – Kémiai 

sugárvédelem és szenzibilizálás  

Az ionizáló sugárzások olyan energiafajták, amelyek héjelektron-reakciók révén az elnyelő 

anyag atomjait gerjesztik, vagy ionpárokká változtatják. Az ionizáció direkt és indirekt 

módon mehet végbe. Direkt ionizálásnak a töltött részecskék, indirekte pedig az 

elektromágneses hullámok. A töltetlen részecskék (neutronok) másodlagos töltött részecskék 

révén ionizálnak. A sugárhatásban alapvető fizikai jelenség a gerjesztés és az ionizáció. 

Indirekt sugárhatásnál közvetlenül ionizáló töltött részecskék képződnek (másodlagosan).  

A sugárzások áthatoló-képessége, a penetráció az energia függvénye. A hullámtermészetű 

sugárzásnál az áthatoló kapacitás annál nagyobb, minél kisebb a hullámhossz és nagyobb a 

rezgésszáma. A részecske-sugárzások penetrációja a kinetikai energiájuktól függ. A neutron 

behatoló képessége nagyobb, mint a töltött részecskéké (26).  

A biológiai sugárhatás attól függően, hogy száraz vagy nedves anyagban alakul majd ki, 

eltérő lehet. A direkt és indirekt sugárhatást módosíthatja a koncentráció-, a halmazállapot-

változás és más anyagok egyidejű jelenléte (Donhoffer, 1961.).  

A LET-fogalom  

A várt biológiai hatás mértéke az ionizációk száma. Mivel ezt korábban mérni nem tudták, 

ezért a primer ionizáló részecske úthosszára (∆S) eső energiaveszteséggel (∆E) mérünk. Ez a 

lineáris energiaátvitel (linear energy transfer), a LET. A sugárzásokat két csoportba: a magas 

és az alacsony LET-értékű sugárzások csoportjába soroljuk. Az egységnyi úthosszra eső 

energiaveszteség (LET) dimenziója: keV/µm. Értéke minél nagyobb, annál nagyobb lesz a 

biológiai hatás. Alacsony LET-sugárzás a röntgen-, a kobalt-gamma-, elektron- és beta-

sugárzás. Magas LET-értékű sugárfajta az alfa-részecske, gyors neutron, proton (1, 2, 5, 11, 

12, 16, 19, 21, 31, 33).  

A relatív biológiai hatékonyság (RBE, RBW)  

Számításának módja:  

RBE = energiadózis /Gy/ 60Co-forrásból / energiadózis /Gy/ a vizsgált forrásból.  

Az RBE segítségével megmondhatjuk, hogy azonos biológiai hatáshoz a különböző 

sugárfajtákból mekkora dózisokra van szükségünk. Erre ad választ az ún. minőségi faktor 

(QF). Gondoljuk csak meg: 1 Gy röntgensugárzás 0,1 Gy neutronsugárzással egyenlő értékű. 

De 1 Sv röntgensugárzás 1Sv neutronsugárzással lesz azonos hatású. Néhány sugárfajta 

minőségi faktora a következő: alfa-sugárzás 20, gyors neutron 10, röntgensugárzás: 1, 60Co 

gammasugárzás 1, bétasugárzás 1.  

Az oxigén effektus (OER)  

A sugárbiológia egyik legfontosabb faktora. Jóllehet az oxigén szenzibilizáló hatását 1904 óta 

ismerik, a pontos hatásmechanizmust máig nem ismerjük. A hatás értéke gammasugárzás 

esetében átlagosan 2-3 közé esik. Az oxigén-szenzibilizációs faktor (Oxigen enhancement 

ratio, OER) számításának módja:  

 
a - szükséges dózis anaerob körülmények között, b - szükséges dózis aerob körülmények 

között  

szükséges dózis aerob körülmények között  

Alacsony LET-értékű sugárzásoknál a sugárrezisztencia hypoxiában megnő (26, 31, 33).  

Az időintenzitás-faktor  

Már a radiológia korai időszakában is ismert volt, hogy a dózis leadásának időtartama és a 

dózisráta (dózisteljesítmény) a biológiai reakciókat nagymértékben befolyásolja. Hamarosan 

tisztázzák a dózis-, az intenzitás-, az idő-, a protrahálási-, az elektivitási- és a frakcionálási-

faktor jelentőségét. Mivel ezek a tényezők elsősorban a sugártherápiában és a 

sugárvédelemben, illetve a kutatásban jelentősek, bővebb információt róluk a megfelelő 

tankönyvekben találhatunk (26, 31, 33, 36).  
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A dózismódosító faktor (DMF)  

A fogalmat a sugárvédő (radioprotektor) anyagok kutatása során vezették be. Számításának 

módja:  

 
c - D0-érték radioprotektorral, d - D0-érték radioprotektor nélkül  

A DMF-érték in vivo, in vitro és a sejtciklus fázisai szerint változik. M, G2, G1 és S-fázis 

irányban az érték csökkenni fog. (A D0-fogalom értelmezését l. a dózishatásgörbéket 

tárgyaló szövegrészben)!  

A sugárérzékenység  

Ellinger (1957) szerint a sugárérzékenység a sejtek, szövetek és szervezetek adott 

sugárdózisra adott viszonylagos morfológiai és/vagy funkcionális válasza (2). A celluláris 

sugárérzékenység függ a proliferatív kapacitástól, a sejt ciklusbeli helyétől, a differenciáltság 

fokától, az oxigén- és vérellátástól, az életkortól és a speciestől, a LET-től (7. sz. ábra), (26, 

31, 33). A sugáreredetű sejtmorfológiai eltérések nem a sugárzásra, hanem a sejtre magára 

lesznek jellemzők. Sugárspecifikus eltérés jelenleg nem ismert!  

A sejtek és szövetek sugárérzékenységi sorrendjét, csökkenő sorrendben, Holthusen állította 

össze 1921-ben. Ennek alapján a legérzékenyebbtől a legrezisztensebbig a következő 

csoportosítás tehető: lymphocyta, csontvelő, bélhám, here bazális sejtjei, ovarium, bőr 

stratum basale, endothel sejt, csontszövet, porcszövet, idegsejt, izomszövet. Ezt a sorrendet 

máig elfogadják. Igaz, hogy többféle sorrend ismeretes (pl. Berdjis, 1971., Rubin és Carasett, 

1968., 1971.), de ezek szerint a legtöbb esetben visszavezethetők a Holthusen-féle 

csoportosításra. A II. sz. táblázat indirekte szintén utal a cellularis sugárérzékenységre (14).  

A sugárérzékenység speciesre és teljes-testre (whole animal) vonatkozó sorrendjét Jacobson, 

Marks és Lorenz (1949) írta le. Az érzékenység növekvő sorrendjében ez a következő: nyúl, 

patkány, egér, csirke, ember, kecske, tengerimalac, kutya. A 8. sz. ábra az egyes speciesek 

sugárérzékenységét (LD50/30 értékeik alapján) mutatja be a vezető cytopeniák és a halál 

bekövetkezte szerint (6, 8, 26).  

Abszolút sugárérzékenység nincs, ez mindig: relatív. Mindig valamihez képest érzékeny vagy 

rezisztens a sejt, illetve a szövet.  

A sugárérzékenység módosítása – kémiai sugárvédelem és szenzibilizáló faktorok  

Az ionizáló sugárzás és egyes kémiai vegyületek kölcsönhatása a biológiai válaszban 

háromféle lehetőséget kínál: 1.) növeli a hatást (szinergizmus, addicio, szenzibilizálás,) 2.) 

interferenciát okoz és 3.) csökkent vagy gátol. Klinikai aspektusból számunkra a 

szenzibilizáló és radioprotektív hatás a jelentősebb.  

A sugárvédő anyagok hatása iránti érdeklődést a nukleáris baleset és háború, illetve a 

sugártherápiában az ép szövetek védelme táplálta. Ismertebb kémiai anyagok, amelyek 

radioprotektív hatást mutatnak, a következők: - SH-csoportokat tartalmazó molekulák, 

cystein, casteamin, AET, WR 2721, GSH, kataláz enzim, WR 1065, thiolok, 

szuperoxiddiszmutáz (scavenger funkció), antioxidánsok, merkaptoetilamin, stb.. A kémiai 

sugárvédő anyagok hatásmechanizmusa teljesen máig nem ismert. Nemzetközileg elfogadott, 

hogy e mechanizmusban részt vesz a szabad gyökök (free radicals) inaktivációja, a hypoxia 

kiváltása és/vagy fokozása, „mixed disulfids”-képzés, fémkomplexek létrejötte, gyökfogó 

hatás (= scavenger effects), (5, 6, 31, 33). Mönig et al, (1990) a sugárvédő anyagok 

(faktorok) hatásmechanizmusában három tényezőről, a fizikokémiai, a farmakodinámiás és 

biokémiai hatásról tesz említést (33). A cystein radioprotektív hatását experimentálisan 

elsőként Patt és munkatársai (1949) észlelték. A kémiai sugárvédő anyagok hatásának 

mérésére a korábban már említett dózismódosító, illetve dózisredukciós faktort (DMF, DRF) 

használják. (L. a korábbi szövegrészben!). A sugárvédő anyagok alkalmazásának kellemetlen 
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oldala, hogy hatékony koncentrációban toxikusak és hatásuk rövid ideig tart, illetve a 

sugárhatás előtt kell alkalmazni. Ez utóbbi történhet peroralisan, iv., im., sc., lokálisan. A 

védőanyagok általában az akut sugárszindrómákban tűnnek hatékonynak, a késői hatásra 

vonatkozó adatok ellentmondásosak. A hazai irodalomban Gazsó (1982) és Uray (2000) 

munkásságát emelném ki (27, 31, 33, 36).  

A sugárszenzibilizáló anyagok, illetve faktorok kutatását az oxigéneffektus szerepének 

felismerése és a tumoros szövetek hypoxiás sejtjeinek sugárrezisztenciája indította el. A 

sugárszenzibilizátorokat klinikailag először 1974-ben alkalmazták a Mount Vernon Hospital-

ben (The Cross Cancer Institut, Anglia). A szöveti hypoxia leküzdésének jelenleg a 

következő lehetőségei vannak: a.) frakcionálás, b.) hyperbarikus oxigén, c.) hyperthermia, d.) 

sugárszenzibilizáló anyagok és e.) hyperglikémia (Gazsó, 1982., Uray, 2000., Herrmann, 

2006.). Az IAEA (1999) szerint a hatékonynak gondolt szenzibilizátorok a következő 

csoportokba sorolhatók: a.) hypoxiás sejtekre ható, elektronaffin anyagok (pl. Misonidasol), 

b.) DNS-precurzor analógok (pl. 5-FU), c.) sugáreredetű cytotoxicus anyagok és d.) 

sejtfolyamatok módosítása (pl. repair-gátlók, természetes sugárvédő anyagok inaktivációja, 

stb.), (27, 31, 33).  

A hypoxiás sejtek radioszenzibilizációja jelenleg a 2 és 5-nitroimidazol derivátokkal érhető el 

a legjobban. Bár mindkettő viszonylag gyenge szenzibilizáló farmakon, a legjobb a 

Misonidasol (1974), amely korábban a Ro 07 0582 jelzéssel vált ismertté, s a Metronidasol 

(1973), (Gazsó, OSSKI, 1982., Uray, 2000.).  

Érdekes megfigyelés, hogy a cytostaticus hatást is fokozhatják a sugárszenzibilizátor anyagok 

(Misonidasol), tehát a kemoszenzibilizáció itt is kialakul. A kutatások szerint, míg a 

sugárszenzibilizációnál az elektronaffinitás a lényeges effektus, addig a cytostaticus hatás 

fokozásánál a lipofilia.  

Kár, hogy a kérdés jelenlegi állása mellett dózislimitáló faktor ezen anyagok klinikai 

alkalmazásánál az, hogy nagy dózisok szükségesek a hatás eléréséhez, ezek viszont perifériás 

neutrotoxicitáshoz vezetnek (lipofilia) és bőrreakciókat okoznak (9. sz. ábra). Tény, hogy a 

kérdéshez fűződő korábbi nagy remények és lelkesedések mára elmaradtak és csendes 

szkepticizmus lépett fel (11, 13, 16, 19, 25, 27, 31, 32, 33, 36).  

IV.) Sugárhatás és biológiai integráció  

A 10. sz. ábra rendkívül demonstratívan mutatja be a sugárkárosodások lefolyását a biológiai 

integráció különböző szintjein és az idő függvényében. (Nem véletlen, hogy ez az okos ábra a 

szentpétervári Kirov Katonaorvosi Akadémia Sugárkórélettani Intézetében született meg, 

Akojev professzor munkacsoportjában (1976)!). Az ábra jól mutatja, hogy a sugárhatást 

követő különböző időpontokban (post irradiationem = p. i. időben) a maximumok más és más 

integrációs szinteken jelennek meg. Ennek megfelelően kell az orvosnak megválasztania a 

vizsgálatok időpontját és az alkalmas diagnosztikai eljárások módszereit. A kitűnő 

folyamatábra felhívja a figyelmünket a klinikai történések idősémáira, az orvosi tennivalók 

kórélettani háttereire és sorrendiségére. A klinikusi döntési logika (clinical decision logic), ha 

jó!, erre a folyamatábrára épül. Terjedelmi okok miatt itt csak az akut sugárhatással 

foglalkozom.  

Molekuláris (A) és szubcelluláris (B) sugáreffektus  

A biológiai integráció első két szintjének történéseit az szabja meg, hogy az ionizáló sugárzás 

elsődleges céltárgya (primary target) a lineáris makromolekula, a DNS. A Watson és Crick-

féle centrális dogma alapján a biokémiai differenciálódás folyamata a következő:  
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DNS m-RNS polypeptidlánc struktúra funkció.  

genotípus fenotípus  

   

A sugárenergia elnyelődése a DNS-ben igen gyorsan, heterogén és LET-dependens. Minél 

nagyobb a LET-érték, annál több a DNS sérülések száma. (1 Gy energia 2x105 ionizációt 

okoz egy emlőssejtben). A károsodás kémiai természetű, létrejöttéért a szabad gyökök, a 

direkt és indirekt mechanizmusok a felelősek. Uralkodó nézet az is, hogy a fenti 

differenciálódási folyamatban a sugárérzékenység a DNS-től jobbra csökken (26, 31, 33, 36).  

A gyakoribb DNS-károsodások a következők: egyes és kettős lánctörés (strand break), 

báziskárosodás, keresztkapcsolódás (cross link). Ez utóbbinak további két típusa ismert: a.) 

láncok közti (interstrand) és b.) lánc és protein közti kötés. A károsodások restitúciójában 

(molecular repair) újabban nagy reményeket fűznek a topoizomeráz II. enzim felfedezéséhez 

(23). Magas LET-érték esetén, ugyanígy hypoxiában a repair-kapacitás kicsi, (Lea, 1946.).  

A lineáris makropolymer DNS sugársérülésének ma a legjobb magyarázatát a 

kvantumbiokémia adja (Ladik, 1967.), (26). A DNS helikális szerkezete és a delokalizált -

elekrton rendszere alapján elektromos, inhomogén félvezetőként viselkedik. A vezetési 

elektronok a molekula-szennyeződésekből származnak (pl. Fe). A helix hossztengelye 

mentén történő elektronvándorlást az egymás feletti purin és pirimidin bázisok elektronjainak 

pályaátfedési (overlap) biztosítják, és ezen utóbbiak biztosítják az ún. exciton-kölcsönhatást. 

Sugárhatást követően gerjesztés (excitáció) és π-elekrton-kiszakadás (pozitív lyukképzés) lép 

fel. Ez utóbbi könnyebben jut el a helixnek olyan részeihez, ahol locus minoris resistentiae 

állapot van és a despiralizáció, a lánctörés, a báziskárosodás könnyebben alakul ki. Döntő 

mozzanat a H-híd felszakadása, a helix láncainak szétválása. Ha a H-atom protonja a 

kvantumbiokémiai potenciálgát valamelyik alagútnívóján átjut (a felvett energiának 

megfelelően!) a második potenciálgörbe, úgy tautomér átrendeződés következik be és 

anomális bázispárok képződnek. Ezek nem követik a Chargaff-Watson-Crick-féle 

báziskorrelációs törvényt (A:T = G:C = 1.), azaz adenin citozinnal képez pl. anomális 

bázispárt. Az anomális bázispárok síkban és térben nem férnek el a helixen belül, ezért a 

kettős lánc szerkezete instabillá válik, a helix szétnyílik. Ez azt jelenti (jelentheti), hogy nem 

optimális időben és helyen nyílik lehetőség a m-RNS bioszintézisére: így „anomális” lesz a 

polypeptidlánc, a struktúra és a működés. A kvantumbiokémiai modell, amely a H-híd 

protonjának vándorlását a Gamow-féle alagúteffektus működésével értelmezi, sikeres eszköz 

lehet a sugár- és chemotherápia kutatásában (7, 11, 14, 19, 23, 26, 33). A hazai tudomány 

szomorú vesztesége, hogy Ladik Jánost (MTA Biokémiai Kutatóintézete) nem tudta 

megtartani az országnak.  

Celluláris (C) és szöveti (D) hatás  

A sugárbiológia sok évtizedes gyakorlatához tartozik, hogy a post irradiationem (p. i.) 

jelenségeket a sejtek történéseire vezetik vissza (cellular radiation biology), (Lea, 1946.). A 

II./4. részben és a II. sz. táblázatban, valamint a III. fejezet sugárérzékenységet tárgyaló 

részében már sok sejt-sugárbiológiai fogalom került ismertetésre (pl. az emlős sejtek 

Holthusen-féle (1921) sugárérzékenységi sorrendje, stb.). A sejt-sugárbiológiára 

visszavezethető szöveti biológiai integrációs szint (D) sugáreffektusa függ: a.) a 

sejtkárosodás mértékétől, b.) a sejtek sugárérzékenységétől és élettartamától, c.) a megmaradt 

regeneratív kapacitás nagyságától és d.) környezeti faktorok hatásától (14, 16, 17, 18, 23, 25, 

26, 33). A károsodás sejtalaktani jelei (pl. piknózis, kariorexis, vakuolizáció, 

kromatinkondenzáció, festődési anomáliák, stb.) nem a sugárzásra (sugárfajtára), hanem 
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magára a sejtre lesz jellemző. Sugárspecifikus celluláris és szöveti jelet nem ismerünk! A 

klinikai sugárbiológiában a cytomorfológiai jelek diagnosztikus értékelése nagy óvatosságot 

és gyakorlatot kíván, nagy jelentősége van a tapasztalatnak. A kiváló ember és orvos nem 

hiába mondta: „…sokat kell mikroszkópizálni, kórteremben lenni és jó embernek is illik 

maradni!” (4). És még valami: a korszerű funkciókat vizsgáló módszerek korában sem 

mondhatunk le a klasszikus morfológiai vizsgálatok értékéről. Mint a sugárbiológiát 

évtizedeken át művelő és oktató orvos, mindig azt tanítottam a hallgatóimnak, hogy „az lenne 

talán az igazi sikeres klinikai törekvés, ha a klasszikus német fénymikroszkópia precizitását 

egyesíteni tudnánk az angolszász élettani iskola funkcionalitásával és ezt az egészet a francia 

klinikai gondolkodásmód eleganciájába csomagolhatnánk!”.  

A korai és kései szomatikus celluláris károsodáshoz vezető folyamatokat a Berdjis-féle 

(1971) vázlat foglalja össze (11. sz. ábra), (14, 26).  

Az emlős sejtek, adott paramétereik alapján (pl. osztódnak vagy nem, stb.) populációkat 

képeznek. A sugárbiológia és sugárvédelem aspektusából számunkra legfontosabb az ún. 

oszcillációs egyensúlyt mutató sejtreprodukciós rendszer (steady state equilibrium cell 

renewal system, CRS). A rendszerben annyi funkcionális végsejt képződik, amennyi élettani 

körülmények között, élettartama lejártával, elpusztul. Ez teszi lehetségessé az oszcillációs 

egyensúlyt (pl. a vérsejtképzésben), (14, 26). Ezek a sejtpopulációk, mint biológiai 

integrációs rendszerek azért fontosak, mert a sugárhatás kimenetelét, a kialakult betegség 

(szindróma) típusát ezek az érzékeny populációk döntik el (csontvelő, vékonybélhám, bőr, 

csírasejteket termelő szövetek, stb.). Az oszcillációs egyensúlyi sejtreprodukciós rendszerek 

funkcionális modellje a differon-korrelaton (Bond, Fliedner és Archambeau, 1965.), (6). 

Működésének alapja az őssejt (stem cell, Stammzelle), amely nagyon sugárérzékeny és 

kinetikailag három alapállapotban fordulhat elő: nyugalomban van (G0-stádium), ciklusban 

van és differenciálódhat funkcionális végsejtté. A 12. sz. ábra a differon szerkezeti felépítését 

és működését mutatja be (6, 14, 26). A vázlat tanulmányozása kétségtelenül figyelmet 

igényel, de megéri, mert a sugárbiológiailag fontos sejtrendszer differon-korreláton alapelvű. 

Az őssejt osztódván, belép a proliferációs poolba, illetve a másik sejt visszamarad az őssejt-

poolban és fenntartja a pool eredeti celluláris méretét (sejtszámát). A proliferáció 

megsokszorozza a sejtszámot (amplification) és ezek a sejtek belépnek a differenciálódási és 

érési poolba, majd a funkcionális végsejtek rekeszébe. A rendszer visszacsatolásos 

szabályozás alatt áll, a szabályozó faktorok kémiai természetűek (poetinek). A differonnak 

köszönhetjük, hogy a kémiai élettani adaptatio mellett létezik egy celluláris adaptatio is. 

Ionizáló sugárhatásra változik az őssejt-pool mérete, a proliferációs és differenciálódási 

poolban szubpopulációk alakulnak ki, a tranzitidők megváltoznak. A regeneráció, ha 

lehetséges, az intakt őssejtekből indul ki és ezek szabják meg a p. i. kórjóslatot. A differon-

korrelátont élettani körülmények között 4 tér, a fizikai, a kémiai, a gáz és a mikrobiológiai tér 

terheli, amelyekkel a rendszer élettani egyensúlyt tart. Ha ezt az ökológiai egyensúlyt 

bármelyik tér túlsúlya megbontja, az a differon-adaptációt sérti és a sugárbetegség átmeneti 

vagy tartós kórélettani alapját teremti meg. A differonok sejttermelő képessége igen nagy, de 

nem végtelen. Ha egy „élettani standard ember”-ben a differonok termelte sejtek élettartamuk 

végeztével nem pusztulnak el és ezek raktárt képeznének, úgy az említett élettani standard 

emberben 70 életév alatt és 70 kg testtömeg mellett 470 kg vörösvértest, 5400 kg 

granulocyta, 6850 kg bélhámsejt, 275 kg lymphocyta, 86 kg bőrhámsejt, 40 kg vérlemezke 

képződik (Bond, Fliedner és Archambeau, 1965.). Hatalmas tehát a differon sejttermelő 

képessége. Mégis: néhány foton vagy részecske elég lehet ahhoz, hogy halálos kimenetelű 

malignus betegség jöjjön létre ezekben a rendszerekben. A malignus szövetek differonjai 

felépítésükben érdemben nem térnek el, de az egyes poolok paraméterei, azok igen.  

Jóllehet a biológiai integrációs szintek sugárkórélettana más és más, mégis, ha csak 

lehetséges, mindig a celluláris sugárbiológiai történésekre vezetjük vissza őket.  
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A daganatszövetek sugárérzékenységét Warren (1936) vizsgálta. Eredményei alapján a 

tumoros differonokat háromféle érzékenységi csoportba sorolhatjuk: 1.) sugárérzékenyek (25 

Gy-nél nem nagyobb dózisok már elpusztítják), 2.) radioreszponzivak (25-50 Gy a sejtek 

többségét elpusztítja) és 3.) sugárrezisztens tumorszövetek (50 Gy feletti dózisok képesek 

csak elpusztítani), (14). A differon-korreláton adaptációját a környezet négy teréhez, ennek 

összefüggéseit és folyamatait a 13. sz. ábra mutatja be.  

A szervrendszeri (E) és a szervezet (F) szintű sugárbetegségek – A sugárszindrómák  

A humán sugárbetegségek szervrendszeri és szervezeti (whole body) integrációs szintjének 

együtt tárgyalását a klinikai gyakorlat indokolja. Ez a magyarázata annak is, hogy a kérdés 

polgári és katonai szakirodalma rendkívül bőséges (2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 21, 26, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39). Hivatkozva erre és a terjedelmi korlátokra, itt csak a 

legfontosabb megállapításokat kívánom összefoglalni. Ugyanakkor sok képet mutatok be, 

kiegészítve a szűkre szabott szöveges részt. Bízva a Sandoz-gyár kiváló haematológusának, 

Undritz-nak híres mondásában: „-…Ein Bild – tausend Worte!”.  

Az ember sugárbetegségeinek klinikai osztályozása a kialakulás időtartama (akut, krónikus), 

a vezető tünetek és a halál okát jelentő szervrendszer alapján történik. Az akut humán 

sugárbetegségeket sugárszindrómáknak nevezzük, s aszerint, hogy melyik szervrendszer 

károsodása vezetett halálhoz, haematológiai, gastrointestinális és központi idegrendszeri 

sugárszindrómáról beszélünk. Csernobil után (1986) született az a döntés, hogy a 

gastrointestinalis és központi idegrendszeri szindróma közé soroljuk be a kután-

sugárszindrómát. Ugyanis a csernobili sugársérültek kórtörténeteiből bebizonyosodott, hogy 

az emberi bőr sugárkárosodása sokkalta jelentősebb, mint azt a korábbi sugárbiológia 

gondolta. A beteg kórjóslatát sokkal inkább a bőr sugárterheltsége szabta meg, mint a 

csontvelőé (Gale, Barabanova, Guskova Barabanov, Ivanov, Busby, Yablokov). Ha a 

nemzetközi sugáregészségügyi szervezetek ezt a csernobili javaslatot elfogadják és az ICRP- 

és WHO-közleményeket közzé teszik, akkor négy humán sugárszindrómáról beszélhetünk. 

Rubin és Casarett szerint (1968) az ember sugárszindrómáit a III. sz. táblázat mutatja be. A 

szindrómák dózisdependens látenciaidők után kevert és tiszta formájukban léphetnek fel. 

Initialis szakaszaik, prodromáik igen fontosak az egyes kórjóslatok előzetes becslésében (6, 

8, 10, 14, 15, 17, 23, 26, 30, 31, 33, 37).  

A haematológiai (csontvelő) szindróma  

Mai lehetőségeink alapján a haematológiai sugárbetegség az, amelyben az orvos a siker 

reményében léphet közbe. A klinikai kórjóslat négyféle lehet: a túlélés biztos, valószínű, 

lehetséges és lehetetlen (6, 11, 15, 26). A haematológiai és a gastrointestinalis szindróma 

közötti dózishatár kb. 10 Gy. Ez sohasem tekinthető éles határnak! Minél közelebb áll a 

kapott dózis e határértékhez, annál több gastrointestinalis komponens színezi a tüneti képet, s 

annál kockázatosabb a prognózis, annál több a diagnosztikai és therápiás gond. (6, 8, 15, 18, 

26, 30, 31, 34, 37). Nagyobb dózisok hatása után a látenciaidő rövidebb lesz.  
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III. sz. táblázat – A humán akut sugárszindrómák típusai  

Szindróma típusok:  

 haematológiai  gastrointestinalis  
központi 

idegrendszeri  

determináns szerv  csontvelő  vékonybél  agy  

küszöbdózis  0,87 Gylev  4,3 Gylev  17,4 Gylev  

lateciaidő  2-3 hét  3-5 nap  ¼-3 óra  

halálozási 

küszöbdózis  
1,74 Gylev  8,7 Gylev  43 Gylev  

jellemző klinikai 

tünetek(symptomák)  

rossz közérzet, láz, 

dyspnoe, leukopenia, 

thrombopenia, 

purpura, fáradtság, 

fertőzések  

hányinger, hányás, 

hasmenés, anorexia, rossz 

közérzet, emésztési zavarok, 

dehydratio, elektrolit-vesztés, 

kollapszus, fertőzések  

letargia, tremor, 

ataxia, 

convulsio  

domináns kórbonctani 

tünetek  

csontvelő atrophia, 

pancytpenia, 

haemorrhagia, 

anaemia  

bélepithelium depletio, 

neutropenia (károsodás a 

csontvelőben!), fertőzések  

vasculitis, 

encephalitis, 

meningitis, 

oedema 

   

Ph. Rubin and G. W. Casarett: Clinical Radiation Pathology. W. B. Saunders Co., 

Philadelphia, London and Toronto, 1968.  

A vérképzőszervi (csontvelő) sugárszindróma kialakulását nagymértékben elősegíti az aktív 

vörös csontvelő eloszlása (14. sz. ábra). Tudnunk kell arról is, hogy az ún. csontkereső 

radionuklidok lerakódása sem egyforma (15. sz. ábra). A sugárdózisok kiszolgáltatásának 

időbeli változása szintén módosíthatja az aktív csontvelőtér sugárkárosodását. Egy-egy 

alkalommal adott nagy dózis után még mindig megmarad néhány túlélő mononukleáris elem, 

amelyből, mint őssejtből, a csontvelő regeneráció kiindulhat. Ugyanakkor, ha ezt a dózist 

több napi frakcióban szolgáltatjuk ki, akkor a végeredmény a kötőszövetes (fibroticus) és 

zsíros degeneráció lesz (Bauer-effektus, 1968., 16. sz. ábra). A tanulság tehát az, hogy a 

relatíve alacsony dózisú, hosszabb ideig ható ionizáló sugárzás hatása az oszcillációs 

egyensúlyú sejtreprodukciós rendszerekben sokkal nagyobb károsodást okoz, mint az 

egyszeri nagydózis (26). A haematológiai károsodás bevezető időszaka a haemopoeticus 

őssejtpopuláció (HSC-pool) méretének csökkenésével, a proliferációs és differenciálódási-

érési poolban a szubpopulációk sejtsorozatainak megjelenésével és az ineffektív-

cytopoesissel, illetve a dózis- és p. i. időfüggően változó perifériás vérsejtszámmal 

jellemezhető.  

A haematológiai sugárkárosodást Heineke írta le 1903-ban (14, 26). Korábban említettem, 

hogy az akut haematológiai sugárszindrómában a sugárbiológus orvos rendszerint még a 

siker reményében avatkozhat be és a sérült meggyógyul. További sajátosság, gondoljuk csak 

meg, hogy a vér, könnyen nyerhető diagnosztikai anyag, a vizsgálat tetszés szerinti 

alkalommal ismételhető és vizsgálata technikailag viszonylag egyszerű.  

A csontvelői ökoszisztéma 3 részből, 1.) a csontos tokból (nem csak mechanikai védelmet 

nyújt!), 2.) a mátrix-ból és a parenchymából áll (ez utóbbi a különböző sejtfajták differon-
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korrelátonjainak rendszere és az őssejtek forrása). A vérképzőszervi p. i. reakció tehát ennek 

az ökorendszernek összegződő effektusa lesz (6, 8, 14, 26, 33). Így érthető az a korábbi 

felismerés, hogy a perifériás vérsejtek sugáreredetű károsodásai mindig csontvelő-eredetűek 

(6, 8). A 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. és 25. sz. ábra ilyen csontvelői és perifériás 

vérsejtkárosodásokat mutat be. A sugárhaematológus képzettségű orvos számára ezek az 

eltérések diagnosztikus és kórjóslati értékűek. (L. az ábraszövegeket!). A csontvelőben és a 

perifériás vérsejtszámban az első p. i. depressziót követő ún. abortiv regenerációs hullám 

helyes megítélése alapvetően fontos. Ha ugyanis valaki a jelenséget nem ismeri és nem tudja, 

hogy ezt egy második depressziós szakasz követi majd és az abortiv emelkedés arányában 

újabb therápiás beavatkozást (cytostaticus vagy sugárkezelés, stb.) végez, esetleg 

helyrehozhatatlan csontvelőablatiot okozhat (6, 8, 26). Ez pedig a sugárbeteg ember 

elvesztését jelentheti.  

A haematológiai sugárszindrómában dózisfüggő látenciaidő után lép fel a prognosztikailag 

rendkívül fontos kritikus periódus, amelyben a vezető tünet a granulopenia (sepsis) és 

thrombopenia (haemorrhagia). Az orvosi kezelés fő feladata e periódus megelőzése, illetve 

gyógyítása, u. i. a halál fő oka a sepsis és a vérzés lesz. Az infekcióban a baktériumok mellett 

a vírusok és a gombák szerepe lényeges. A sugárhatás következtében immunszuprimált 

ember védtelen, a sepsis sokszor megállíthatatlan. A csernobili betegeknél gyakori 

szövődmény volt a vírusfertőzés, ahol az Acyclovir nevű szer bizonyult többé-kevésbé 

sikereknek (Gusev, Guskova és Mettler, 2001.). A humán haematológiai sugárszindróma 

klinikuma a többi speciesétől eltér: 1.) az azonos tüneteket okozó dózisok nagyságában, 2.) a 

cytopeniák idősémájában, 3.) a perifériás sejtszámok korrelációjában, 4.) a kritikus 

periódusok jelentkezési időpontjában és időtartamában és 5.) a regeneráció paramétereiben 

(kezdet, tartam, intenzitás, befejező időpont). Az akut sugárbetegség legvalószínűbb oka 

manapság: baleset, fél- és teljestest besugárzás immunszupresszió kiváltására, katonai okok, 

űrhajózás.  

A krónikus kisdózisú sugárterhelések (professzionális terhelés) jellemző vonása, hogy még a 

vitális funkciók károsodása előtt igen nagy dózisok kumulálódhatnak. Ez a szöveti adaptáció 

egyik formája. Mivel a differonok-korrelátonok a sejtveszteségeket hosszú időn át 

kiegyenlíthetik, a sugárkárosodások sokáig rejtve maradnak, de az enigma, a stigma 

megmarad. A fentiek alapján érthető, hogy a haematológiai sugárszindróma gyógyítása nagy 

felkészültséget és klinikai tapasztalatot igényel (Ellinger, 1957., Bond, Fliedner és 

Archambeau 1965., Gusev, Guskova és Mettler, 2001.).  

A humán LD50/30-értéket korábban kb. 3-5 Gy nagyságúnak vélték. A csernobili baleset 

során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy gondos therápiás tervek alapján ez az érték kb. 

6-8 Gy-re növelhető, (30, 31, 33, 34, 37).  

A gastrointestinális sugárszindróma – GIS  

A vékonybél-sugárszindróma valamennyi jelenleg elfogadott paraméterét a Rubin és Casaret-

féle táblázatban (1968) találjuk meg (III. sz. táblázat) A vékonybél bolyhai és a regenerációt 

biztosító stratum germinativum igen sugárérzékeny. A p. i. degeneratív szakaszt a végén a 

radioenteritis desquamativa ulcerosa állapot zárja le. A bolyhok elpusztulnak, értékes 

tápanyagok távoznak a szervezetből, a sérült exsiccalódik és a kifekélyesedett bélfalon át a 

baktériumok a keringésbe jutva sepsist, illetve halált okoznak. A vékonybél-struktúra 

pusztulását a 26. sz. ábrasorozat mutatja be (Carr et al., Brit. J. Radiol., 52., 618., pp. 485-

493., 1979.). A kórélettani és pathológiai változásoknak megfelelően alakul a klinikai kép, 

amelyet a haematológiai tünetek tovább színesítenek. A desquamatio és az ulceratio a bélfal-

barriert megszünteti, s az embert a saját bélflórája pusztítja el. Az aminosavak, fehérjék, 

cukrok, elektrolitok gyors vesztése, részben a fokozott bélműködés miatt, egy fokozatosan 
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romló klinikai képet ad. Az általános belorvosi kezelés mellett alapvető feladat a veszteségek 

gyors és hatékony pótlása (6, 17, 23, 26, 30, 31, 33, 34, 36), a sugársérült betegek károsodott 

differon-korrelátonjainak támogatása, az egyes sejtprodukciós rendszerek őssejtjeinek 

védelme. Időközben tisztázódott, hogy a bélbolyhok kapillárisaiban az endothel sejtek 

állapota határozza meg a szindróma kórjóslatát és súlyosságát. A nyálkahártya 

„lemeztelenedése” azzal is jár, hogy nagymennyiségű endotoxin keletkezik, s a stratum 

geminativum őssejtjei nem tudják többé a regenerációt fenntartani. A betegség végén 

kifejezett rosszullét, görcsök, excitált állapotok, nagy hasi fájdalom, exsiccatio, súlyos 

diarrhoea, shock jelentkezik (GIS terminalis szakasza), (2, 5, 6, 17, 26, 30, 31, 33, 36, 37). A 

vékonybélszindróma orvosi kezelésében igen fontos az elvesztett anyagok folyamatos és 

hatékony pótlása, az antibiotikumok és fájdalomcsillapítók adása, a sepsis megelőzése 

és/vagy kezelése, ágynyugalom, a többi klinikai szövődmény ellátása (30). A száj- és 

garatüreg nyálkahártyájának sugársérülése az orofaringeális szindrómát eredményezi (17).  

A központi idegrendszeri sugárszindróma – CNS  

A szindróma fontosabb paramétereit szintén a III. sz. táblázat foglalja össze. Általában 10-50 

Gy dózisok után jelentkezik, igen rövid látenciaidőt követően. Kórélettana és kórbonctana 

máig kevésbé ismert. Az agyödéma és mikrovascularis keringési zavar a domináns történés, a 

halál 24-48 óra múlva következik be. A korai fázisban dezorientáció, görcsös izomműködési 

zavar, dyspnoe, gyengeségérzés, ingerlékenység, remegés, hányás, szédülés és 

egyensúlyzavar a gyakori tünet. A nagy dózis miatt a klinikai kép óránként változik, a 

szindróma lefolyása nagyon rövid. Sikeres kezelésre lehetőség jelenleg nincs, csak tüneti 

gyógyításra van. Mivel a beteg kórjóslata egyértelműen rossz, a gyógyításnak biztosítania 

kell az emberhez méltó halált (”dying with dignity”).  

A bőr sugárszindrómája  

Mint korábban említettem, a csernobili tapasztalatok révén javaslat született, hogy a három 

klasszikus humán akut sugárszindrómán belül, a GIS és a CNS közé soroljuk be a „kután 

szindrómát” (P. Gottlöber, személyes közlés, Universität Ulm, 2001.). Hivatalos határozat e 

kérdésről (LAEA, WHO, ICRP, UNSCEAR) még nincs, döntés a közeljövőben várható. 

Mindenesetre tény, hogy Csernobilt követően a bőr sugárkárosodásának a szerepe a 

kórjóslatban felértékelődött. Sokan fontosabban vélik, mint a csontvelő károsodást (30).  

A bőr sugárkárosodását elsőként Leppin röntgencső építő mérnök észlelte a saját bőrén (27. 

sz. ábra). Hamarosan rengeteg adat gyűlt össze a bőr károsodásairól (radiodermatitis sicca et 

exsudativa, epilatio, ulcus, carcinoma basocellulare, atrophia, stb.). Az adatok alapján 

kiderült, hogy a radiológia korai évtizedeiben a bőrrák volt a röntgenológusok vezető 

haláloka (32), s az is, hogy a bőr röntgensérülései nagyon rosszul gyógyulnak (3, 23, 32). 

Érdekességként említem, hogy a korai években a p. i. megjelenő bőrpírt dózismérésre (!) is 

használták (Haut-Einheitsdose, HED (2). Később felismerték, hogy az elektromágneses 

részecske-sugárzás esetében a bőr sugárérzékenysége más és más lesz, hogy igen fontos az 

ionizáló sugárzás energiája és dózisteljesítménye (21). A kután sugárszindrómában a 

besugárzás történhet: lokális, szubtotális és teljestest (whole body irradiation) módon. A 

döntő momentum a stratum germinativum őssejtjeinek regeneratív kapacitása. A bőr 

komplikált szerv, így a sugárérzékenysége sem egyszerű kérdés. E sugárérzékenység 

általánosságban függ: a bőr élettani állapotától, vérkeringésétől, anyagcseréjétől, melanin-

tartalmától, eu-, hypo- és anoxiás statusától, életkortól, nemtől, egyes aktuális 

gyógyszerektől. A p. i. bőrreakció lehet korai és kései, ismertebb klinikai tünetei a 

következők: száraz és nedves desquamatio, atrophia, fibrosis, ulcus, vérző fissurak és 
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rhagadok és kései manifesztációként a carcinoma basocellulare (basalioma). A baleseti 

ártalmaknál első-, másod- és harmadfokú égés fordulhat elő, a dózistól, a hatás módjától és az 

érintett bőrfelület nagyságától, illetve elhelyezkedésétől. A kisebb dózisok után jelentkező 

erythaemák (bőrpír) kétfélék: transiensek és hosszabb ideig fennmaradók, (2, 6, 10, 11, 15, 

23, 30, 31, 33, 37). Az első kitűnő tanulmányt a bőrszerv ionizáló sugárkárosodásairól Unna 

írta (1896, 1898, 1904). A klinikai sugárbiológia aspektusából leghasználhatóbb tankönyv 

Olaszországban jelent meg (L. Donati, F. Mussinelli, F. Piotti e G. Taidelli Palmizi: 

Radiodermiti biologia, clinica e chirurgia riparativa aspetti medico legati, Tamburini Editore 

Milano, 1976.).  

A bőr sugárkárosodásainak kezelésében, ha nuklid-szennyezettség is fennáll, úgy 

dekontamináció végzendő. A p. i. statustól függően alkalmazunk gyulladáscsökkentő, hűtő és 

antiszeptikus anyagokat, non-szteroid gyulladásgátlókat, fájdalomcsillapítókat, a fekélyeknél 

kollagenázt, baktericid szereket (megelőzendő az infekciókat) adhatunk. Szükség esetén 

sebészeti megoldásokhoz is nyúlhatunk (Donati et al., 1976.). Hazánkban a bőr 

sugárártalmainak sebészeti ellátásában Zoltán L. professzor ért el kiváló eredményeket. A 

gyógyítás összetett csapatmunkát igénylő jellege miatt csak szakintézetekben történhet.  

Az SE ÁOK Radiológiai Klinikájának oktatási anyagából merítve eseteket mutatunk be a 

dokumentációban az epilatioról (28. sz. ábra), a klasszikus, a röntgenológia korai szakaszából 

származó ulcusról (29. és 30. sz. ábra), az Ir192-nuklid okozta radiodermatitis sicca-ról és 

nekrotisansról (31. és 32. sz. ábra). A Németországban gyógykezelt csernobili áldozatok 

radionuklidok okozta bőrbetegségei közül az atrophiát (33. sz. ábra), a teleangiektasiát (34. 

sz. ábra), a desquamatiot és sklerodermát (35. és 36. sz. ábra) tanulmányozhatjuk. A 37. sz. 

ábrán egy steril sátorban kezelt csernobili tűzoltó „beta-égést” (beta-burns) mutató bőrét 

látjuk, mellette ugyanennek az embernek az ingéből készült makroautoradiogrammot (38. sz. 

ábra) mosás előtt és azután. A p. i. immunszuppresszió miatt a szájüregben Candida albicans 

fertőzés léphet fel, amelyet rendszerint egy Aspergillus niger kontamináció kísér (39. sz. 

ábra).  

A humán sugárvédelemnek elméleti, műszaki-technikai és jogszabályi szinten állandóan 

gondoskodnia kell a bőrszerv hatékony védelméről, hogy ne legyen többet „röntgenkéz”. 

Ahogy az a röntgenológia korai évtizedeiben volt. A késői sugárbetegség klinikumában a 

legfontosabb történés az élettartam csökkenés, a katarakta, a leuko- és carcinogenezis 

bekövetkezte. Ugyanígy a degeneratív megbetegedések és fejlődési rendellenességek is. A 

biológiai integráció legfelsőbb szintjén meg kell még a sugáreredetű rákbetegségek kérdését 

is említenünk.  

A sugáreredetű rákok kérdése  

Mivel a malignus daganatok keletkezése sztochasztikus jelenség, nincs ismert küszöbdózis, 

Sztanyik (1989) szerint a korszerű orvosi sugárvédelem legfontosabb törekvése az kell, hogy 

legyen, hogy a sztochasztikus folyamatokhoz vezető sugárterhelések kockázatát a társadalom 

által elfogadott szintre szorítsa vissza (12, 17). Az ICRP szerint a halálos rákkockázat 

1,25x10-2 /Sv. P. i. különböző típusú tumorok képződhetnek, amelyek nem térnek el a nem 

sugáreredetű azonos rákoktól. A rák-kockázat függ a nemtől, kortól, genetikai adottságoktól, 

a sugárzás fajtájától, a dózisteljesítménytől, a besugárzás módjától. A radiocarcinogenitást 

egyéb fizikai és kémiai tényezők is elősegíthetik (2, 5, 15). Köteles adatai szerint (15) a 

halálos kimenetű sugárhatás kockázata (10-3 Sv-1 kockázati tényező mellett) emlőráknál 2,5, 

leukémiánál 2, tüdőráknál 2, pajzsmirigy- és csontdaganatnál 0,5, más szövetek malignus 

daganatainál 5, a csírasejteknél pedig 4. A 40. sz. ábra egy csernobili liquidator bőrrákját (cc. 

basocellulare) demonstrálja.  

A 41. sz. ábra arra hívja fel a figyelmet, hogy a környezeti sugárhatás után (pl. nukleáris 
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tesztek, stb.) a malignus tumorok növekedését az idő függvényében két görbe írja le (Sinclair, 

1961.). Az első a leukémia morbiditás görbéje. Ez a 4-5. p. i. év után kezd emelkedni, 

maximumát kb. a 7-8. évnél éri el, majd kb. a p. i. 25. év körül a leukémia-gyakoriság 

visszatér a sugárhatás előtti szintre. A második görbe a nem haematológiai malignus 

folyamatokat ábrázolja. A p. i. 10. év táján kezd a morbiditás növekedni, a maximumát kb. a 

p. i. 40. év körül észleljük. A normális morbiditási szintre való visszatérés idejét – adatok 

hiányában – ma még nem tudjuk megmondani. Ez azt is jelenti, hogy korai ma még 

csernobili nem haematológiai malignus daganatok számáról nyilatkozni!  

A p. i. fellépő cataracta  

Krónikus sugárzás kumulációjánál kb. 15 Gy szükséges a cataracta kialakulásához. A 

látenciaidő dózisfüggő. A sugárcataracta a lencse hátsó felszínén képződik, a lencsetok alatt 

(szubkapszulárisan). Progresszió esetén a lencsetok első felszínén is képződhet cataracta. 

Kezelése egyezik a nem sugáreredetű szürkehályogok gyógyításával. A 42. sz. ábra egy 

csernobili sugárbeteg cataractáját mutatja be. Általános nézet, hogy a radiogén szürkehályog 

kialakulása nem jár szükségképpen teljes látásromlással, (30). A humán biológiai integráció 

szervezeti (whole body) szintjén, sugárvédelmi okokból is, szólnunk kell az ún. „kisdózis 

fogalmáról”. Máig nem egységes ugyanis a definiálása! Epidemiológiailag kis dózisnak 

tartják a 200 mSv effektív dózisnál és a 100 mGy/óra dózisteljesítménynél nem nagyobb 

sugárterheléseket (UNSCEAR-Report, 1994.). Sejtsugárbiológiai aspektusból kis dózisnak 

tekintik a 10-100 mSv tartományba esőket (Köteles, 2001.). A günzburgi, alacsony 

dózishatásokkal foglalkozó konferencián Feinendegen a kérdést (a mikrodozimetria 

aspektusából megközelítve) úgy fogalmazta meg, hogy kis dózisról akkor beszélünk, ha a 

céltérfogat 20%-át érte találat (hit, Treffer), (32). A sugárvédelem jeles kézikönyve, az IAEA 

IBSS (1996) szerint a 10 µSv-nél nem nagyobb sugárterheléseknél sugárvédelmi 

intézkedésekre nincs szükség (megfelelően a „…deminimis non curat lex” jogelvnek!), 

(Köhnlein és Nissbaum, 2001., 28.).  

V. Néhány sugárbiológiai törvény  

Jellemző sajátosságuk, hogy: 1.) nem abszolút érvényűek, 2.) egy részük a quantitativ 

fotokémiai törvényekre vezethető vissza és 3.) jóllehet több ember munkássága áll a definitív 

megfogalmazásuk mögött, mégis egy-két ember nevéhez kötődnek és a szakma ezeken a 

neveken ismeri őket (26).  

 Grotthus (1815) - Draper (1845) törvény: a primer effektus a sugárenergia 

elnyelődése, fizikai és kémiai hatást csak az elnyelt sugárzás fejt ki.  

 Schwartz-törvény (1924): a dózisteljesítmény változásakor a sugárzás a szövetekre 

elektive hat. (A törvény hátterében a Bunsen-Roscoe-szabály (1859), illetve a 

Schwarzschild-féle fotokémiai törvény (1900) áll.).  

 Bergonié és Tribondeau-törvény (1906): a sejtek és szövetek sugárérzékenysége 

arányos a proliferatív kapacitásukkal, a biológiai éretlenségükkel és 

differenciálatlanságukkal, az embrionális állapothoz való közelségükkel. Minél 

nagyobb a sejtciklus sebessége és minél nagyobb az éretlenségük, annál 

sugárérzékenyebbek és fordítva.  

 Schinz és Slotopolski-szabály (1925): a nagyobb proliferatív kapacitású szövetekben 

a p. i. regeneráció is nagyobb és gyorsabb lesz.  

 Wintz-féle törvény (1926): az ionizáló sugárenergia hatása kumulálódik, az enigma, a 

stigma megmarad.  
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 Borak-féle szabályok (1938): 1.) frakcionálással nagyobb dózisok adhatóak le; 2.) a 

proliferatív és lassú anyagcseréjű szövetek az akut és frakcionált sugárhatásra eltérő 

módon válaszolnak; 3.) egy daganatsejt sugárérzékenysége általában hasonló a 

normális kiindulási szövetéhez; 4.) ha egy tumort sugárkezeléssel elpusztíthatunk, úgy 

az ép szöveteket nem szabad kímélnünk; 5.) a proliferatív szövetekben a kumulatív 

hatás nagyobb és azonos biológiai hatás eléréséhez kisebb dózisok is elegendőek.  

 Evans-törvény (1946): a levegőben és szövetekben létrejött ionizáció fizikai 

értelemben teljesen hasonlóan megy végbe.  

 Ellinger-szabályok (1957): 1.) specifikus ionizáló sugárhatás nincs; 2.) a látenciaidő a 

dózissal fordítva arányos.  

 Puck-féle in vitro szabályok (1964): 1.) a legtöbb sejtfajtánál az alapvető 

sugárbiológiai hatás a proliferatív kapacitás gátlása, a reproduktív halál; 2.) 

amennyiben a reproduktív gátlás a mérték, úgy a legtöbb szomatikus sejt 

sugárérzékenysége hasonló; 3.) a p. i. sejt pusztulásban észlelhető különbségek a 

populációs kinetikában meglévő különbségeket tükrözi. A sérült sejtek eliminációjára 

a sugárzás nem hat. A károsodott és intakt sejtek eliminációja hasonló lehet.  

 Kaplan-féle távolhatás (1966): (abscopal effect, Fernwirkung) - a sugárhatás helyétől 

távol, ma még ismeretlen mechanizmus alapján, biológiai hatás lép fel. (Pl. lép 

besugárzása után csontvelői hypocellularitás következik be).  

 Andrews-szabályok (1968): 1.) az objektív sugártherápia nem az egyes sejtek, hanem 

sejtpopulációk elpusztítását jelenti; 2.) három tényező társulása jellemzi: a.) 

sejtpusztulás, b.) a sejtpopulációk eliminációs és regeneratív rátája és c.) az 

interpopulációs mechanizmusokat szabályozó homeostaticus és egyéb 

mechanizmusok.  

 Fowler-féle „6 R”-szabály (1976): a frakcionált sugárkezelésnél észlelhető 

jelenségeket hat tényező határozza meg: 1.) repair, 2.) repopuláció, 3.) reoxygenisatio, 

4.) redistributio, 5.) sugárrezisztencia és 6.) reciklizálás (G0 sejtek ciklusba, illetve 

sugárérzékeny fázisba való juttatása (triggering)).  

   

Az említett törvények és szabályok érvényessége alapvetően nem változik: 1.) a 

hullámtermészetű és korpuszkuláris sugarak hatásánál, 2.) a külső és belső sugárforrások 

esetében és 3.) a nem izotóp és izotóp eredetű sugárhatáskor.  

VI.) Környezet és sugárbiológia (radioökológia)  

A biológiai integrációs rendszerek környezetükkel szoros kölcsönhatásban állnak (szűkebb és 

tágabb környezet: víz, levegő, talaj, épített környezet, stb.; Föld és kozmosz, stb.). E 

kölcsönhatások egyensúlyának felborulása, amely – rendszerint – az emberi tevékenységre 

vezethető vissza, okozza a környezeti ártalmakra visszavezethető humán betegségeket. Az 

ionizáló sugárforrás eszközök és a radioaktív anyagok rohamos terjedése  

(a kozmoszban is!), korábban a nukleáris fegyverek tesztelése és az esetleges atomipari 

balesetek következtében olyan sugárbiológiai esetek és kérdések merültek fel, amelyek 

egyenesen vezettek a sugárkörnyezettan (radioökológia) létrejöttéhez. Hiroshima Nagasaki, 

Tockoje, Szemipalatyinszk, Uszty-Kamenogorszk, Nevada, Novaja Zemlja olyan földrajzi 

pontok nevei, amelyek – következményeikben – hosszú ideig lesznek a radioökológia 

adatforrásai (34, 35, 37, 38, 39).  

Ennek a jegyzetnek nem célja a radioökológia tantárgyszerű leírása, igen nagy terjedelme 

miatt. Másrészt a környezet sugárszennyeződése, mint primer történés csak a második 

fázisban vezet(het) humán betegséghez, amely a klinikai sugárbiológiához kapcsolja a 
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kérdést (Yablokov et al., 2009.). Mégis szeretnék itt néhány, nem csupán filozófiai 

gondolatot felvetni, mivel ezek a radiológus kollégák javát szolgálhatják.  

1. Láttuk korábban, hogy a szervezet a differon-korrelátonok révén is alkalmazkodik a 

környezethez. Így a sugártérhez is. Az egyensúly fenntartása a rendszert fenntartó 

őssejtek élettani és kórélettani regenerációs kapacitásától függ. Ezek a sejtek igen 

sugárérzékenyek, ahogy más toxikus noxákra is (kémiai vegyületek, stb.). Nem téves 

az a nézet, miszerint a korszerű sugár- és környezetvédelem: őssejtvédelmi kérdés is 

(6, 8, 26, 30, 33, 34, 37).  

2. A szakirodalom a környezetet szennyező radionuklidok esetében mindig csak a fizikai 

hatásról értekezik (alfa-, béta- és gammasugárzás). Semmit, vagy csak keveset 

hallunk kémiai hatásokról (pedig: a korábban nagy mennyiségben termelt plutónium 

egyes vegyületei cyan-analóg mérgek!).  

3. Az optikai forgatóképesség alapján a kémiai molekulák egy része: a.) jobbra, b.) 

balra-forgatóak, illetve egyensúlyi állapotukban racém-ek. Az élet fennmaradásához, 

a genetikai információ tárolásához és továbbadásához csak a tiszta jobbra- vagy balra 

forgató molekulák alkalmasak. Ezek a lineáris makromolekulák: balra forgató 

aminosavak (pl. L-alanin) és jobbra forgató D-ribóz (cukorkomponens). Minden 

olyan károsító hatás (pl. atomfegyver tesztet követő radioaktív csapadék, fall out), 

amely a környezetet éri, hosszú távon a racém állapotnak kedvez, s nem a jobbra vagy 

balra forgató molekuláknak. A jelen és jövőbeli radioökológiai gondoknak ez lesz a 

kórélettani alapja. A kétféle optikai forgatást mutató akirális molekulák egyensúlyi 

keverékét királisnak nevezzük. Ebben a jobbra és balra forgató molekulák egyenlő 

arányban vannak jelen. Minthogy az élethez szükséges lineáris makromolekulák csak 

jobbra forgató D-ribózból és balra forgató L-aminosavakból épülhetnek fel, így azt 

mondjuk, hogy az élő természet akirális. (A királis szó a görög cheir (=kéz) szóból 

származik. Tehát a D- és L-molekulák a tükörszimmetriában úgy viszonylanak 

egymáshoz, mint az egymás mellék fektetett két emberi kéz.). A környezetszennyezés 

megelőzése tehát azt jelenti, hogy megelőzzük a királis, azaz a racém állapot 

kialakulását. A királis, a racém állapot irányába ható környezeti változások 

kumulatívak.  

4. A nagy nemzeti nukleáris balesetek okozta környezetszennyeződések (ne mondjuk, 

amit az újságírók sugárfertőzésnek írnak és mondanak!) nem tisztelik a nemzeti 

földrajzi határokat. Az egyik nép tragédiája könnyen lehet több, más, sőt távolabb élő 

nemzeté is. A nagy technikai kapacitásokat magukba záró ipari létesítmények (pl. 

atomerőmű) térfogata egyre kisebb, sérülékenységük egyre nagyobb lett. Az emberi 

erkölcs színvonala a technikáéhoz képest – lemaradt. Ennek az erkölcsnek a hiánya 

vezetett Csernobilhoz, annak radioökológiai következményeihez és sugárbiológiai 

hatásaihoz.  

A radioökológia, mint önálló tantárgy korszerű ismertetését Kiefer (1981) könyvében találjuk 

meg (11).  

Az egyén, a környezet és a társadalom kölcsönhatásairól a 43. sz. ábra tájékoztat. A nukleáris 

fegyvergyártás okozta radioökológiai károkról a Cseljabinszk és Jekatyerinburg között fekvő 

urali kisvárosban, Kysthym-ben készített felvételek jól mutatják, hogy egy nukleáris 

fegyverüzem (Kysthym-40 Projekt) valóban károsítja a környezetét (44. sz. ábra, a., b., c. és 

d.) A radioaktív csapadék hatásáról ad információt a 45. sz. ábra, amely a Fukuryu Maru 

(Szerencsés Sárkány!) japán halászhajó egyik matrózának vérképváltozásait tünteti fel. A 

hajót a Bikini-szigeti amerikai thermonukleáris teszt során érte radioaktív hamu és eső. 

Csernobilt követően alkották meg a „Nemzetközi Nukleáris Esemény Skálát” (IAEA, 
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OECD), amely különbséget tesz az üzemzavar és baleset között. A skála hétfokozatú (ez 

utóbbi felel meg a csernobili balesetnek), (46. sz. ábra).  

VII. Sugárbetegség és laboratóriumi diagnosztika  

A humán sugárbetegségek klinikai tüneteit a mai orvosgenerációk – szerencsére! – nem a 

napi gyakorlatukból ismerik. Nincs, nem lehet saját tapasztalatuk, mivel a sugárvédelem, a 

műszaki színvonal és a jogi szabályozás mellett sugárkárosodás csak baleset vagy 

tudatlanságból fakadó emberi mulasztás révén jöhet létre (20, 21, 26). Ezért ezeket az 

ismereteket tanulni kell, mert bármikor előfordulhatnak és a prevenció az olcsóbb és 

sikeresebb. A kórelőzmény és a fizikális vizsgálat mellett igen fontos a laboratóriumi 

analysis: a klasszikus haematológiai és klinikai kémiai vizsgálatot a speciális vizsgálatok 

egészítik ki (2, 4, 5, 8, 11, 12, 17, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 37): pl. chromosoma-technika, 

mikronukleusz-vizsgálat, stb.. A vér, a nyál, a széklet, a vizelet, a verejték, a biokémiai 

markerek (indikátorok) vizsgálata ma már rutin eljárás a sugárbiológiai intézményekben. 

Korábban gyakran használták a beta-amino-izovajsav-, illetve a taurin ürítést. Ma újabb 

markerek állnak rendelkezésünkre, sajnos ezek még meglehetősen drágák (28, 30, 31, 33, 

37). A laboratóriumi vizsgálatok segítenek eldönteni, hogy a sérült átjuthat-e a kritikus 

perióduson vagy nem, lehetséges spontán regeneráció vagy nem. Fontos tapasztalat, hogy az 

egyes laboratóriumi adatok értéke a sugárbetegség folyamán megváltozhat (”Aussagekraft-

Veränderung”, (6).  

A haematológiai paraméterek megbízhatósági és prognosztikai értékét a Morczek-séma vagy 

formula (1965) mutatja be: 1.) abszolút és relatív lymphocytaszám; 2.) thrombocyta- és 

leukocytaszám; 3.) a Heilmeyer szerinti III. és IV. kategóriájú retikulocytaszám; 4.) kis és 

nagy lymphocyták számbeli aránya; 5.) ritkábban az eosinophil granulocyták száma és 6.) a 

vér mikrobiológiai vizsgálata.  

Nukleáris balesetek esetén neutronaktivációs analysist kell végezni (Farkas, 1995.). Lényeges 

a vizsgálati anyagok szakszerű tárolása, cytopeniákban a sejtkoncentrátumok készítése 

(cytospin centrifugálás, Shandon-féle cytocentrifuga, 47. sz. ábra), szabatos klinikai és orvosi 

leletek készítése, szakkonzíliumok igénybevétele (fizikus, radiokémikus, belgyógyász, 

sebész, mikrobiológus, pathológus, stb.). Baleset esetén helyszínvázlat és folyamatos napló 

készítendő a jegyzőkönyv mellé. A sugársérült betegek psychológiai vezetése szintén 

feladatunk (4, 5, 15, 23, 30, 34, 37).  

Az ionizáló sugárzások többféle chromosoma-károsodást okoznak, de a biológiai 

dózisbecslésben leginkább a dicentrikus és gyűrű alakú chromosomákat használják fel. Az in 

vitro dózisbecslésben a dózishatás összefüggést egy lineáris-quadratikus egyenlet írja le 

(Sztanyik, 1983., 1989.):  

Y = c + α D + β D2,  

ahol Y = egy sejtre adott chromosomaaberrációk gyakorisága, a c-érték egy adott 

népességben egyéb okokból előforduló aberrációk száma, az α és β-értékek valószínűségi 

együtthatók és a D = leadott dózis nagysága. A chromosoma és mikronukleusz-vizsgálatot a 

sugárbiológiában érzékeny, de nem sugárspecifikus módszernek tartják (6, 12, 23, 28, 30, 31, 

33, 37).  

A klinikai sugárbetegségek diagnosztikájában bevált újabb módszereket a IV. sz. táblázat 

foglalja össze (26). Bármennyire is ígéretesek a legújabb methodikák, a jó orvos a már jól 

bevált módszereit egyikkel sem cseréli el. A táblázat ezen utóbbiakat ismerteti.  

IV. sz. táblázat – A humán sugárbetegség diagnosztikájának újabb bevált módszerei  
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Vizsgálati 

módszerek: 
A károsodás indikátorai: Vizsgálati anyagok: Költségesség:  

cytogenetika  
chromoszóma-aberrációk, 

SCE  

PHA-stimulált 

lymphocyták  
+++  

mikronukleusz 

vizsgálat  

karyomerek, tört 

chromosoma darabok  

PHA-stimulált 

lymphocyták, csontvelő 

sejtek  

++  

„comet assay” – 

egysejt elektroforézis  

a DNS egyik vagy mindkét 

láncából, törés után kivált 

DNS-fragmentumok  

bármelyik sejtfajta 

/előnyös: a nem vagy 

lassan osztódó sejteknél  

+  

„IN SITU” 

hybridizáció  
chromosoma-aberrációk  mononukleáris vérsejtek  +++  

denaturációs 

gélelektroforézis  
DNS-sérülések  az összes sejtféleség  ++  

alaki elució  DNS-sérülések  összes sejt   

DNS-szekvencia 

meghatározása  
DNS-mutációk  összes sejtféleség  +++  

   

Th. M. Fliedner, 2002., (32).  

Mivel nincs ismert sugárspecifikus morfológiai és funkcionális eltérés, a klinikai 

gyakorlatban (pl. igazságügyi szakértői eljárásoknál, stb.) indirekt bizonyítási eljárást 

végzünk. Minél több eltérést bizonyíthatunk, annál valószínűbb a sugáreredet (28, 32, 35). 

Mint az a táblázatból kiderül, a ma használatos új és bevált diagnosztikai módszereink a 

genetikai anyag károsodásának kimutatásán alapszanak (18). A National Research Council 

(USA) kezdte kutatni a biológiai markerek szerepét az immuntoxikológiában, különös 

tekintettel a fizikai és kémiai hatásra. Remény van arra, hogy az elméletileg érdekes irányzat 

a gyakorlatban is sikeres lesz (18).  

VIII. A sugárbetegség gyógyításának alapelvei és lehetőségei  

Ábraszövegek (1.-62. sz. ábra)  

Ajánlott szakirodalom (39. tétel)  

Szigorú indikáció (1), individuális therápiás terv (2) és sugárbiológiai alapismeretek (3) 

alapján a fő feladatunk a cytopeniák leküzdése, a kiváltó okok felszámolása és a klinikai 

tünetek megszűntetése. A betegek kezelése a pontosabb fizikai dózis ismerete nélkül – 

egyszerűbb. A klinikai kórképbesorolás és az abból eredő tennivaló elsősorban nem az exact 

dózismérés alapján történik, hanem a vezető klinikai tünetek alapján. A sugárbeteget kezelő 

orvosnak  

 kezelő orvosnak kell lennie;  

 ismernie kell módszereinek és lehetőségeinek határait;  

 sugárbaleset esetén az első orvosi ellátás szabja meg a beteg sorsát;  

 nem a betegséget, hanem az egész embert kell gyógyítania;  

 fontos feladata a beteggel való kontaktus biztosítása, a sérült optimizmusának 

megtartása, a fájdalom és a halálfélelem leküzdése, a beteg eredeti környezetében 

való meghagyása, halálos kimenetel esetén a szenvedések csökkentése és az emberhez 

méltó halál (”dying with dignity”-elve) biztosítása;  
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 infaust esetekben a tüneti kezelés is kötelesség;  

 a klinikai kép, a tünetek és tünetcsoportok gyors változása miatt mindenre fel kell 

készülnie. Tudnia kell, hogy az egyes észlelt tünetek milyen dominanciával 

szerepelhetnek a sugárszindrómákban. A klinikai kép súlyosságától függően kell 

adnia: transzfúziót, sejtkoncentrátumokat, antibiotikumokat, elektrolitokat, 

cardiacumokat, az immunrendszert erősítő farmakonokat. Biztosítania kell az 

ágynyugalmat, a csendet, a sterilitást, a szájüreg, a bőr és a körömápolást, valamennyi 

életparaméter folyamatos rögzítését, a mikrobiológiai ellenőrzést, a decursus-lapok 

gondos vezetését. Az antibiotikum-rezisztenciával is számolnia kell. A szeparált 

sejtkoncentrátumokat (pl. vörösvértestmassza, thrombocytaszuszpenzió, stb.) speciális 

szeparátor berendezésekkel állítják elő, mivel ez viszonylag gyors és a nem szükséges 

véralakelemeket visszajuttatja a keringésbe és steril. Ilyen berendezés az IBM Blood 

Cell Separator (48. sz. ábra).  

 Izotópinkorporációs baleseteknél a bőrön, a légutakon és a tápcsatornán át a 

szervezetbe jutott nuklidok koncentrációját csökkenteni, a szervezetből való 

kiürítésüket gyorsítani kell. (Ne feledjük: a nuklidok kémiai elemek is, tehát nem csak 

fizikai hatásukkal kell számolni!) Antibiotikumok, kelátképzők mellett, ha depot-

képződés is történt, a sebészi excisio is szóba jöhet. Néha az antidotum ThalliiR van 

segítségünkre.  

   

A csontvelői vérképzés, a celluláris és immunvédelem p. i. károsodásakor 

őssejttranszplantáció (csontvelői őssejtek, illetve embryonális májsejtszuszpenzió), steril 

sátras kezelés jön szóba (Ulmer Bett, Life Islands). Ez utóbbi látható a 49. sz. ábrán. Az 

őssejtszuszpenzió előállításának többféle módja van. Az egyik, viszonylag egyszerű eljárás a 

Dicke-féle „discontinuous albumin density gradient centrifugation (1971), 50. sz. ábra. 

Sajnos a csontvelő átültetés (stem cell transfusion) nem jár mindig sikerrel és a kilökődési 

reakció (graft versus host disease) kivédhetetlen (51. sz. ábra).  

Érdekes helyzet a sugárbiológiában, amikor az ionizáló sugárhatást növelni kívánjuk 

(sugártherápia, tumorbiológia), vagy a lehető legkisebbre csökkenteni (sugárvédelem), (hatás 

optimalizáció).  

Közben újabb és újabb sugárbiológiai jelenségek váltak ismertté, amelyeket a klasszikus 

elemi- és DNS-károsodással magyarázni nem tudunk (pl. genom-instabilitás, sejt 

transzformációk, carcinogenezis, autoimmun p. i. betegségek, a biológiai jelek (markerek) és 

gének szabályozásának adaptív válaszai és változásai, stb.). Reméljük, hogy a végleges 

válaszokat a jövő meghozza majd.  

Helyénvaló dolog, hogy a hazai sugárbiológia fejlődését előmozdító szakmai folyóirat (52. 

sz. ábra) és az első két sugárbiológia tankönyv (1962) címlapját (53. és 54. sz. ábra) 

bemutatjuk. Nem mulaszthatom el azt sem, hogy a sugárbiológia nagyjai közül néhányat ne 

mutassunk be az Olvasónak (55-62. sz. ábra).  

Örömömre szolgálna, ha e rövid és válogatott tematikájú áttekintéssel (kompendiummal) 

sikerült volna kedvet csinálnom e tárgy, a klinikai sugárbiológia iránt. Hogy miért?  

Mert megérdemli!  

Mert a tanulás biztosítja csak, hogy a sugárbiológiából ne legyen sugármythológia.  

Budapest, 2011. szeptember 28.  

Jóllehet a klinikai gyakorlatban alkalmazott dóziskorlátok tárgyalása a sugárvédelem 

témakörébe tartozik, gyakorlati okokból az V. sz. táblázat ismerete a sugárbiológia tanulását 

elősegíti. Ezért a kompendium dokumentációjának végéhez csatolom.  
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V. sz. táblázat  

AZ ÚJ ELSŐDLEGES DÓZISKORLÁTOK  

Népességi kategória  Effektív dózis(E)  Egyenérték dózis(HT)  

Munkavállalók és 18 

évnél idősebb tanulók, 

gyakornokok  

50 mSv/év és 100 mSv/5 év  

Szemlencsére: 150 

mSv/év Bőrre és 

végtagokra: 500 mSv/év  

Önkéntes 

munkavállalók, OTH 

engedéllyel  

5x50 mSv/5 év   

Munkavállalók 

vészhelyzetben  

Következmények elhárítói: 50 mSv/eset 

Népességi sugárterhelés csökkentők: 100 

mSv/eset (ajánlás) Életmentők: 250 

mSv/eset (ajánlás)  

 

16-18 éves tanulók okt. 

céljából  
6 mSv/ év  

Szemlencsére: 50 

mSv/év Bőrre és 

végtagokra: 150 mSv/év  

A lakosság tagjai  1 mSv/év OTH engedéllyel: 5 mSv/5 év  

Szemlencsére: 15 

mSv/év Bőrre: 50 

mSv/év 

Az egészségügyi miniszter 16/2000. /VI. 8./ Eü.M. rendelete az atomenergiáról szóló 1996. 

évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. – Magyar Közlöny, 55. sz., pp. 

3204-3229., 2000. VI.8.  
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Appendix 

 

1. sz. ábra – Az uránszurokérc radioaktivitását bizonyító fényképező üveglemez képe  

/Becquerel, 1898./  
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2. sz. ábra – Az „Ehrendenkmal” a hamburgi Szent-György Kórház Röntgen Osztályának 

belső udvarán. 1936 április 4.-én avatták fel, ekkor 169 sugáráldozat neve szerepelt az 

oszlopon. 1940-ben újabb oszlopokat állítottak fel, további 190 névvel.  

1937-ben jelent meg a híres „Ehrenbuch”, amelyben az áldozatok történetét országonként 

dolgozták fel. A kötet második kiadásában 11 magyar szerepel /3./  

 

3. sz. ábra – A sugárbiológia határterületeinek változatos összefoglalása  
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4. sz. ábra – A humán sugárterek százalékos megoszlása /IAEA, 1980./  

 

 

5. sz. ábra – Az ionizáló sugárzások lineáris energiasűrűsége /LET/, /Fritz-Niggli, 1959./  
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6. sz. ábra – Konvencionális, ún. „vállas görbe” /Lea, 1946./ /Részletesebb magyarázatát 1. a 

szövegben!/ Kiegészítés: a DQ – érték meghatározására a következő egyenletet is 

alkalmazhatjuk: DQ =DO ln n.  

 

7. sz. ábra – A Sinclair-görbék /1968/ szerint a G2 és az M-fázis a legsugárézékenyebb a 

sejtciklusban és nem a DNS-bioszintézis időszaka, az S-szakasz.  
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8. sz. ábra – Ha az ismertebb emlősök cytopeniáit és a halálozását az LD50/30-

dózistartományban összevetjük, akkor jól megfigyelhetjük, hogy az ember sugárbiológiai 

sémája időben jelentősen eltér. Ez az oka annak, hogy az állatkísérletek eredményeit nem 

lehet a humán viszonyokra extrapolálni. /6, 8, 26/. A tapasztalat azt mutatja, hogy a humán 

akut sugárbetegség legjobban a törpe sertésben modellezhető /Herrmann, 2006., 33/  

 

9. sz. ábra – Misonidasol okozta bőrgyulladás jellegzetes lokalizációjában /33/  
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10. sz. ábra – Az ionizáló sugárhatás lefolyása a biológiai integráció szintjének és az idő 

függvényében. A reakció-maximumok jelentkezésének változása.  
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11. sz. ábra – A korai és kései sejtszintű sugárhatás folyamata. A Bergjis-modell, 1971.  
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12. sz. ábra – A három kompartmentes differon-korreláton modell szerkezeti és funkcionális 

felépítése. Remény van rá, hogy az F-szint után egy újabb, egy G-szint ábrázolása is 

szükségessé válik, amely a membránmarkerek változásait adja meg.  
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13. sz. ábra – A differon-korrelátonok környezeti adaptációja. A fizikai, a kémiai, a gáz és a 

mikrobiológiai tér hatása: élet- és kórélettani egyensúly.  
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14. sz. ábra – A klasszikus humán csontvelőeloszlási kép kisgyermek és felnőtt korban /Rohr, 

1961./. Szinte alig van a skeletonon olyan régió, amelybe az aktív sugárérzékeny vörös 

csontvelő kisebb-nagyobb szegmense ne esne bele.  

 

 

15. sz. ábra – A rádium, strontium, plutónium, polónium, cerium, yttrium inkorporációja 

csontokban /balról jobbra/. Látható, hogy a plutónium nem csak a periosteumba és a 

corticalisba /mint a többi nuklid!/ hanem a spongiosaba is beépül /nuklid depozíció, 

bioakkumuláció, nuklideloszlási minta/. /Ch. Zink, Hrsg.: Pschyrembel Wörterbuch - 

Radioaktivität – Strahelnwirkung – Strahlenschutz., /p.8./, W. de Gruyter et Co., Berlin, 

1986./  
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16. sz ábra – A Bauer-effektus /1968/ - A képen 4 fénymikroszkópos csontvelő-látóteret 

figyelhetünk meg. A bal felső kép /1/ normális myelogrammot mutat. A jobb felső látótérben 

/2/ egy alkalommal leadott 9000 R-egységnyi, röntgensugárdózis utáni állapot van. A 

normocallularitás megszűnt, néhány mononukleáris elem még /helyenként csoportosan, 

fészekszerűen/ előfordul. Ezen utóbbi sejtekből a velőregeneráció megindulhat. Ha a fenti 

összdózist 30x300 R napi frakciókban adjuk le, úgy pusztítóbb hatást észlelhetünk. Ennek is 

két fajtáját: a fibrosist /3/ és a zsíros degenerációt /4/. /R. Bauer: Die Strahlenhämatologie in 

Vergangenheit und Gegewart. Strahlentherapie, 136., 4., pp. 387-394., 1968./. /Az eredeti 

közlemény adatai alapján a régi dozimetriai egység nem számolható át SI-rendszerbe!/.  
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17. sz. ábra – Súlyosan sugársérült csontvelő ökoszisztéma. A látótér korai zsíros 

degenerációt, bevérzést, fészekszerűen elhelyezkedő mononukleáris elemeket, a kapilláris 

endothel sejtek melletti típusos képet mutat. A haematológiai /csontvelői/ sugárkárosodás 

mindig a kapillárisok tönkremenetelével /bevérzés!/ kezdődi és mindig ezek regenerációjával 

gyógyul. Az endothel sejtek csónak alakú magja alatt megfigyelhető egy atípusos festődésű 

normoblast is. Ez a másik fontos sugárbiológiai tünet: a celluláris csontvelői regeneráció 

mindig az erythropoesis rendeződésével kezdődik/ O2 – és CO2-szállítás szükségessége /6, 8, 

26/.  

 

18. sz. ábra – Súlyosan sugárkárosodott csontvelőtér – Bevérzett állapotban fészekszerűen 

jelenlévő mononukleáris sejtek láthatók, a sérülés során képződött sejttörmelék mellett. A 

zsíros degeneráció kezdődő fázisa.  
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19. sz. ábra – Perifériás p. i. morfológiai eltérések – A Howell-Jolly testek, mint a 

magchromatin-károsodás jele.  

 

 

20. sz. ábra – Perifériás p. i. morfológiai eltérések – Hyperszegmentált neutrophil granulocyta 

/mellette egy polychrom normoblast /E4-stádiumú az erythronban, a vörösvértesteket termelő 

differon-korrelátonban/.  
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21. sz. ábra – Perifériás p. i. morfológiai eltérések – Kettős magvú /bilobált/ lymphocyta: 

normális élettani állapotban igen ritka /1-2 sejt/ 10. 000sejtre/. 0.5 Gy után 6-7 héttel számuk 

emberben emelkedik /Roy-Taranger et al., Rev. fr. Et. clin. biol., 10., p. 958., 1965./. 

Diagnosztikai értékű jel.  

 

22. sz. ábra – Perifériás p. i. morfológiai eltérések – Thrombocyta-aggregatum, thrombocyta-

anisocytosis.  
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23. sz. ábra – Perifériás p. i. morfológiai eltérések – Az RHS-alakelemek száma a csontvelő 

dózisterhelését követően emelkedhet.  

 

24. sz. ábra – Perifériás p. i. morfológiai eltérések – A vérképzőszervi sugárszindrómát kísérő 

anaemia képe az elektronikus vörösvértest számlálás során. Az anisocytosis sugárhatás után 

kifejezett. /Picoscale PS-03/ Medicor, Budapest, 1980./. A vörösvértestek elektrolitban 

térfogatukkal arányos ellenállás változást okozhatnak, a műszer ezt méri.  
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25. sz. ábra – Perifériás p. i. morfológiai eltérések – Cs137 – izotóp depozíciója egy 

csernobili tűzoltó vörösvérsejtjeiben /immunfluorescens technika/. Minél több a fekete 

szemcsés árnyék a vörösvértesten belül, annál nagyobb a radiocaesium depositum /Gale, 

UCLA, 1986./.  

A:  

B:  
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C:  

D:  

E:  

26. sz. ábra – A vékonybél boholyrendszerének sugárkárosodása /Electroscanning 

mikroszkópos felvétel, Carr et al., 1979./. Az a./ kép normális boholyrendszert mutat. A b-d./ 

kép a bolyhok p. i. pusztulását ábrázolja különböző p. i. időpontokban. Az utolsó /e./ felvétel 

a radioenteritis desquamativa ulcerosa állapotról tájékoztat. A kép alapján érthető, hogy a 

villusok részleges vagy teljes pusztulása és a kifekélyesedés miatt a bélfal-barrier megszűnik 

és a bélflóra bejut a keringésbe /sepsis/. A bélben lévő anyagok /aminosavak, polypeptidek, 

cukrok, elektrolitok, ásványi sók, sejt- és szöveti nekrotizált biológiai anyagok gyorsan 

kiürülnek a rendszerből /nem egyszer explozive!/. A toxikus állapot a központi idegrendszer 

és a kardiológiai-légzési központok működését bénítja, komatózus állapotok alakulhatnak ki.  
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27. sz. ábra – Leppin mérnök jelentése a saját bőrén észlelt p. i. korai erythaemáról /1896/.  

 

28. sz. ábra – CT angiográfiát követő epilatio a hajas fejbőrön, a CT szeleteknek megfelelően 

/Japán közlés, 2001./.  
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29. sz. ábra – Röntgensugárzás okozta égés, depigmentáció és kezdődő ulceráció, a 

körömfelület durvább barázdálódása az emberi kéz ujján.  

 

30. sz. ábra – Típusos röntgenulcus képe a korai évtizedekből.  
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31. sz. ábra – Ir192 – sugárforrás okozta radiodermatitis sicca, a besugárzás után 3 nappal 

/emberi mulasztás okozta baleset/, /IAEA, 2001./.  

 

32. sz. ábra – Ir192 – forrással történt baleset a besugárzás után kb. 2 héttel. A nekrotizáló 

radiodermatitis kiterjedése nagy, a mikroulceráció megjelent. A nedvedző felületen 

ezüstnitrát-kristályok csillogása látszik: ez az anyag egyfelől baktericid, így megakadályozza 

a nyitott bőrfelületen át történő bakteriális behatolást. Másfelől a sérült égő fájdalmát 

jelentősen csökkenti, hűti a nedvedző, értékes anyagokat vesztő bőrt /IAEA, 2001./.  
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33. sz. ábra – Csernobili sugársérült bőratrophiájának szövettani képe /Haematoxylin-eosin/ - 

/P. Gottlöber, Klinik für Hautkrankheiten, Universität Ulm, Ulm an der Donau, engedélyével 

közölve, 2001./.  
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34. sz. ábra – Csernobili sugársérült p. i. teleangiektasiás bőre /P. Gottlöber, 2001./.  
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35. sz. ábra – Csernobili sugársérült combjának bőrén létrejött scleroderma és desuamatio /P. 

Gottlöber, 2001./.  
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36. sz. ábra – Csernobili liquidator tenyérbőrén képződött, sclerodermás elváltozás /P. 

Gottlöber, 2001./.  

 

37. sz. ábra – Csernobili tűzoltó a steril sátorban /Life Island/. Jól látható a beta-égés, a 

depigmentáció és az epilatio /Gale, 1986./.  
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38. sz. ábra – Az előző képen szereplő sugárbeteg ingszövetének egy darabjáról készült 

autoradiogramm mosás előtt /a/ és után /b/. Látható, hogy az összes nuklidot nem lehet 

tökéletesen a textilből eltávolítani! 

 

39. sz. ábra – Candida albicans telep a sugársérült beteg szájüregében. Kialakult 

immunszuppresszió esetén gyakori és súlyos szövődmény.  
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40. sz. ábra – Csernobili sugársérült bőrrákja /Cc. basocellulare/ - /P. Gottlöber, 2001./.  

 

41. sz. ábra – A Sinclair-görbe /1961/ - A haematológiai és nem haematológiai daganatok 

morbiditásának változása környezeti sugárhatás után /Marshall-szigeti termonukleáris teszt, 

1954./.  
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42. sz. ábra – Csernobili sugárkárosodott beteg cataractája /Scheimpflug-műszerrel készített 

metszet-felvétel/, /P. Gottlöber, 2001./.  

 

43. sz. ábra – Az ulmi Egyetem Környezetorvostani Intézetéből közölt ábra. Az egyén, önző 

magatartásával tönkreteszi a környezetét. A szennyezett környezet megbetegíti az embert. Így 

mindkettő egyre nagyobb terhet ró a társadalomra, egyre nagyobbak a gyógyítás és a 

prevenció költségei.  
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A:  

B:  

C:  D:  

44. sz. ábra – A Kysthym-40 Projekt orosz nukleáris fegyverüzem okozta radioaktív 

környezetszennyezés: a./caesiumtól, strontiumtól és plutóniumtól sugárzó tölgyfalevelek 

/makroautogramm/; b./ sugárzó lapulevél a Tecsa-folyó partjáról /makroautoradiogramm/; c./ 

nyírfa-törzs keresztmetszetéről készült makroautogramm. Jól látszanak az évgyűrűk. Az 

egyik orosz nemzeti szimbólum, a nyírfa szövete tetemes mennyiségű nuklidon inkorporált; 

d./ sugárzó izotóppal teli vízibolha autoradiográfiás képe a Tecsa-folyóból. Ezt az „aktív” 

vízibolhát megeszi a hal, a halat kifogják, elkészítik és megeszik. Tudja-e valaki, hogy 

mennyi radioaktivitás kerül be a táplálékláncon át az emberi szervezetbe?  
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45. sz. ábra – Japán halász haematológiai adatai a klinikai kórlapjából. A radioaktív csapadék 

az amerikai nukleáris teszt következménye volt /Marshall-szigetek, Bikini/. /Medical 

University, Kyoto, 1980./.  
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46. sz. ábra – A Nemzetközi Nukleáris Esemény Skála lényeges előrelépés volt a nukleáris 

balesetek és üzemzavarok osztályozásában. Hazánkban az Országos Atomenergia Hivatal 

/OAH/, igazgatója: Dr. Rónaky József és tájékoztatási vezetője: Dr. Besenyei Gáborné 

mindig gyorsan és korrekt módon tájékoztatja az ország lakosságát a nemzetközi és hazai 

nukleáris helyzetről /38, 39/.  
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47. sz. ábra – A Shandon-típusú cytocentrifuga hazai adaptációja /Mózsa, Grózli és Káldi, 

1972./. A Budapesti Nemzetközi Vásárban /1975/ az MTA-pavilonban kiállították. Az eszköz 

előnye, hogy igen alacsony sejttartalmak esetén is kielégítő, illetve igen jó koncentrátumokat 

állít elő. Ezek gyorsabban és biztosabban értékelhetők, nő a cytológiai diagnozisok 

megalapozottsága.  

 

48. sz. ábra – Az IMB Blood Cell Separator /Abteilung Klinische Physiologie, Universität 

Ulm, 1972./.  
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49. sz. ábra – A steril izolációs sátor /Ulmer Bett, Life Islands/ - /Abteilung für 

Gnotobiologie, Universität Ulm, 1972./.  

 

50. sz. ábra – A Dicke-féle szérum albumin-grádiens centrifugálás a haemopoeticus őssejtek 

korai gyűjtési és koncentrálási módszere volt. Az ábrán látható, hogy a kémcsőbe egymás 

fölé rétegezett, különböző koncentrációjú albumin oldatok /17, 19, 21, 23, 25, 27, 29%/ 

határfelületein vékony sejtrétegek képződnek /buffy coat/. A felső két rétegben/ ezt nevezik 

3‟– frakciónak is, ha a két rétegből kevert sejtszupressziót készítünk/ nagyon magas a 

mononukleáris sejtek száma. Ezért ezt a két réteget tekintjük őssejt forrásnak, amelyeket 

összekeverve transzplantálhatunk a sugársérültnek. A methodika alkalmas a perifériás vérben 

keringő haemopoetikus őssejtek összegyűjtésére is.  
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51. sz. ábra – Csontvelő átültetést követő kilökődési reakció /graft versus host disease/ 

bőrtünete leukémiás kisgyermekben: dermatitis exfoliativa /G. Mathé, Institut du Gustave 

Roussy, Paris, 1972./.  

 

52. sz. ábra – A Magyar Radiológusok Társasága lapjának, a „Magyar Radiológiá”-nak 

jogelődje, a „Magyar Röntgen=Közlöny” volt. Az ábra első számának címlapját ábrázolja 

/1926./.  



21. Az ionizáló sugárzás biológiai hatása 

665 

 

 

53. sz. ábra – Kelemen Endre professzor humán sugárbiológiát tárgyaló könyvének címlapja 

/1962./.  
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54. sz. ábra – Várterész Vilmos, az OSSKI első igazgatója volt. Tankönyve Kelemen Endre 

kötetével egy időben jelent meg /1962/. Radiológus generációk sokasága képezte magát a 

„Sugárbiológia” könyvből. Köteles György szerkesztette „Sugáregészségtan” c. tankönyv 

/2002/ már a legújabb szakismereteket is közzé teszi.  
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55. sz. ábra – 62. sz. ábra – A klinikai és kísérletes sugárbiológia néhány kiváló művelőjének 

portréja.  
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