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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 (CME) 

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 
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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.  

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, Karlinger Kinga, Kári Béla  

Felelős szerkesztő:  

Karlinger Kinga  
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8. A cardiovascularis rendszer képalkotó diagnosztikája 

(VIII Eset) 

8.1 I. ESET 

I / VIII ESET 

Pulmonalis embolia 

   

Jelen: 74 éves férfibeteg érkezik a sürgősségi osztályra. A betegnek retrosternalis fájdalma 

van, dyspnoes. EKG-eltérések nem láthatók. Laborleletei közül negatív cardialis 

nekroenzimek és pozitív D-dimer emelendő ki. Echocardiographia tágabb jobb szívfelet írt le. 

Pulmonalis embolia gyanúja miatt kérnek CT vizsgálatot.  

Pulmonalis CT angiographia: Mindkét oldalon minimális pleuralis effusio látható, 

számottevő pericardialis folyadék nem ábrázolódik. A jobb szívfél mérsékelten tágult. A 

truncus pulmonalis lumene szabad. Mindkét oldalon az arteria pulmonalis főtörzs hilusi 

oszlásában és onnan a lebenyi és segmentalis ágakba terjedő, multiplex emboliára utaló 

telődéskiesés látható. A thrombo-embóliás massza több helyen az érkeresztmetszet nagy 

részét elfoglalja és gyakorlatilag mindkét oldalon az összes lebenyben kimutatható.  

 

 

 

   

Szívsebészeti konzílium akut műtétet nem tartott indokoltnak, így a beteget szisztémás lízis 

indítására más intézetbe szállították.  

Pulmonalis embólia képalkotó diagnosztikájára igaz, kivéve  

1. a mellkasfelvétel igen alacsony szenzitivitású és specificitású  

2. a CT-vizsgálatot megelőzően a D-dimer szintjének meghatározása hasznos, mivel 

igen magas negatív prediktív értékű  

3. a rekesztől indított helikális leképezés időtartamához igazított hosszúságú, bifázisos 

kontraszt-bólus, valamint bóluskövetéses üzemmód alkalmazásával jelentősen 

javítható a vizsgálat szenzitivitása és specificitása  

4. pulmonalis embolia alapos gyanúja esetén lehetőleg tüdőszcintigráfia végzendő  
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8.2 II. ESET 

II / VIII ESET 

Aorta dissectio (Stanford A) 

   

Jelen: 78 éves nőbeteget hirtelen kezdődő, elviselhetetlen retrosternalis fájdalom miatt 

vizsgáltak. Anamnézisében régóta kezelt hipertónia, valamint háromérbetegség miatt nyolc 

évvel ezelőtt végrehajtott coronaria bypass műtét szerepelt (3 vénás és egy mammaria graft). 

EKG-eltérés nem volt látható. Echocardiographia jelentős fokú aorta-insufficientia mellett az 

aortagyökben dissectiora gyanús leletet írt le, ezért kérik CT vizsgálatát.  

CT angiographia: Az aortagyökről, közvetlenül a coronaria tasakok felett kettős dissectios 

intimaflap indul, melyen többszörös fenestratio is látható az ascendenst érintő szakaszon. Az 

ascendens átmérője 58 mm, jobb oldalán 6 mm-es fali thrombus is látható. Az állumen az 

ascendens-ív átmenettől kezdődően válik el a valódi lumentől. Mindhárom vénás bypass graft 

a valódi lumenből ered, a legalsó, az RCA ellátási területére anastomisáló VBG közvetlenül 

az intima flap mellett ered. A szemközti oldalon, a bal főtörzs eredése szomszédságában is 

látható az intimán szakadás, mindkét ér eredése szabad. A vénás bypassok lumene átjárható, 

rajtuk szűkület nem azonosítható. A bal oldali mammaria interna graft elzáródott, helyét a 

műtéti fémkapcsok jelzik. A dissectio rövid szakaszon érinti a bal carotis communis és 

subclavia eredését is, rajtuk szűkület nem képez. Az aorta descendensen részleges fali 

thrombus látható az állumenben, a két lumen telődése csaknem azonos denzitású. A flap 

végighúzódik a hasi aortán, a truncus coeliacus, mesenterica superior, a jobb arteria renalis a 

valódi lumenből, a bal renalis az állumenből, a mesenterica inferior a két lumen határáról 

ered. Ezután ráterjed az iliaca rendszerre, bal oldalon az iliaca bifurcatioig tart, jobb oldalon 

érinti az iliaca externát is.  

 

 

 

A coronaria-szájadékokat és a graftok eredését is érintő ascendens dissectio és a nagyfokú 

aorta reurgitatio miatt akutan Bentall-műtétet végeztek, szövődménymentesen. Tekintettel 

arra, hogy szervperfúziós zavart a dissectio nem okozott, a további rekonstrukciótól 

eltekintettek. A továbbiakban a beteg szoros követése javasolt, az esetlegesen kialakuló 

szövődmények miatt (dissectio progressziója, postdissectios aneurysma kialakulása).  

Stanford A típusú dissectio esetén a legsúlyosabb korai szövődmények, kivéve:  

1. a bal a. subclavia proximalis szakaszának érintettsége miatt kialakuló subclavian steal 

szindróma  

2. a coronaria-szájadékok érintettsége miatt kialakuló szívinfarktus  

3. pericardialis térbe törő ruptura miatt kialakuló szívtamponád  

4. supraaorticus erekre terjedés miatt kialakuló ischaemiás stroke  
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8.3 III. ESET 

III / VIII ESET 

Carotis stenosis 

   

Jelen: 67 éves férfit négy éve kezelnek magas vérnyomása miatt. Anamnézisében érdemi 

megbetegedés nem szerepel. Háziorvosát visszatérő, rövid ideig tartó, bal szemre korlátozódó 

látászavar, illetve ettől részben függetlenül, szintén időszakosan jelentkező jobb felső végtagi 

gyengeség miatt kereste fel.  

 

 

Carotis duplex vizsgálat: Bal oldalon a carotis communis lefutása mentén apró, döntően 

meszes plakkok okoznak fali egyenetlenséget. A bifurcatioban az interna felé terjedő, vegyes 

szerkezetű plakk látható, mely az interna kezdeti szakaszán enyhe fokú szűkületet okoz.  

Jobb oldalon a carotis interna kezdeti szakaszán vegyes echoszerkezetű plakk okoz 90%-os 

hemodinamikai szűkületet.  

Az a. vertebralisokban mindkét oldalon antegrad áramlás detektálható. A subclavia 

spektruma mindkét oldalon trifázisos.  

 

 

 

Katéteres angiographia és intervenció: A szabályosan eredő supraaorticus ágak eredésénél 

szűkület nem látható. Antegrad telődő, jobb domináns vertebralis rendszer. Jobb oldalon a 

carotis interna eredésén enyhe fokú szűkület látható. A bal carotis interna kezdeti szakaszán 

nagyfokú szűkület ábrázolódik. A tüneteket adó szűkület tágítását végeztük 7x30 mm-es 

öntáguló stent alkalmazásával, filteres emboliavédelemben. A szövődménymentes 
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beavatkozás után a filterben sárgás törmelék volt látható.  

A panaszmentes beteg másnap távozott az intézetből.  

 

 

Carotis stenosisra jellemző tünetek, kivéve  

1. amaurosis fugax  

2. transiens hemiparesis  

3. átmeneti beszédzavar  

4. szédülés, fülzúgás  

A carotis stenosis diagnosztikus algoritmusa  

1. CT/MR angiographia katéteres angiographia  

2. katéteres angiographia önmagában, mint „gold standard”  

3. ultrahangvizsgálat katéteres angiographia  

4. ultrahangvizsgálat  katéteres angiographiaCT/MR angiographia   

5. ultrahangvizsgálat CT/MR angiographia  

A carotis ultrahangvizsgálatára leginkább jellemző  

1. vizsgálótól függetlenül magas szenzitivitású és specificitású vizsgálat  

2. vizsgálótól függetlenül alacsony szenzitivitású és specificitású vizsgálat  

3. vizsgálótól függően magas szenzitivitású és specificitású vizsgálat  

4. megbízhatatlansága miatt lehetőleg kihagyandó a diagnosztikus algoritmusból  
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8.4 IV. ESET  

IV / VIII ESET 

Traumás aortasérülés 

   

Jelen: 34 éves férfi anamnézisében három héttel korábban elszenvedett közlekedési baleset 

szerepel. A lábadozás során elvégzett mellkasfelvételen az aortagombbal összefüggő 

árnyéktöbbletet láttak. Tekintettel az elszenvedett decelerációs traumára, CT angiographiás 

vizsgálatot kérnek.  

CT angiographia: Az ascendens kissé ektatikus, legnagyobb átmérője a középső harmadban 

39 mm. Az aortaív normális tágasságú, a szabályosan eredő supraaorticus ágak eredésén 

szűkület nem látható. Az ív-descendens határon, az aorta isthmusról balra és ventralis 

irányban elõboltosuló, mintegy 28x33 mm legnagyobb keresztmetszetet elérő 

pseudoaneurysma telõdése figyelhető meg, melynek fala mentén keskeny thrombusképzõdés 

is látható. Az aorta lumenében a pseudoaneurysma nyaka mellett lokális dissectióra utaló 

kisebb intimaleválás azonosítható. Az elváltozás közvetlenül a bal a. pulmonalis fõtörzs fölé 

boltosul. Ettől distalisan az aorta normális tágasságú, éles kontúrú, a zsigeri ágak eredése 

szabad.  

A bordákon a már ismert, kezdeti callusképződéssel kísért többszörös törések láthatók.  

 

 

Előkészítést követően a beteget az intervenciós laboratóriumba szállítottuk stentgraft-

implantációra.  

Katéteres angiographia és intervenció: a stentgraft pontos pozicionálásához az aortaív 

síkjára merőleges projekcióra volt szükség, azonban a telődő pseudoaneurysma-zsák okozta 

kontúrmegtöretés az aorta kisgörbülete mentén így is látható. Mivel a sérülés a bal a. 

subclavia eredéséhez túlságosan közel volt, így a stentgraft fedett részének és koronájának 

határát - a bal a. subclavia eredését lefedve - az a. carotis communis sinistra és a subclavia 

szájadéka közé pozícionáltuk. Kontroll angiographián a telődési többlet már nem látható, a 

bal a. subclaviában a keringés meglassult.  
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A beteg felépülése után egy évvel később készült kontroll CT vizsgálaton a kirekesztett 

pseudoaneurysma-zsák csaknem teljesen összezsugorodott, a bordatörés gyógyult.  

 

 

Jellemzően hol alakul ki a leggyakrabban decelerációs aortasérülés?  

1. a rekesz magasságában  

2. az ív-descendens átmenetben  

3. az oldalágakkal nem rögzített infrarenalis érszakaszon  

4. a truncus brachiocephalicus és a bal carotis communis eredése között  
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8.5 V. ESET  

V / VIII ESET 

Subclavian steal szindróma 

   

Jelen: 73 éves férfibeteg kórelőzményében bal oldali a. iliaca communis intervenció és 

femoro-poplitealis áthidalás szerepel. Nyugdíjas, elmondása szerint kerti munka kapcsán 

(szőlőmetszés) rendszeresen szédülni kezd. Kérdésre elárulja, hogy bal karján nem szokott 

sikerülni a vérnyomásmérés.  

Fizikális vizsgálattal a bal karon brachialis, radialis vagy ulnaris pulzus pozíciótól függetlenül 

nem tapintható. Kézi Doppler-eszközzel az erekben jó áramlás hallható. A beteg jobb karján 

perifériás pulzusok tapinthatók.  

Carotis duplex vizsgálat: A carotis bifurkációkban mindkét oldalon csaknem körkörös, 

vegyes echoszerkezetű plakkok láthatók, melyek érdemi szűkületet azonban nem okoznak.  

A jobb a. vertebralisban antegrad áramlás detektálható. A jobb subclavia áramlása trifázisos 

spektrumú.  

Bal oldalon az a. vertebralisban az áramlás megfordult, az a. subclavia és a perifériás erek 

áramlási spektruma monofázisos.  

 

 

Katéteres angiographia és intervenció: Aortaív angiographián szabályos eredésű 

supraaorticus erek láthatók. A bal a. subclavián a prevertebralis szakaszon nagyfokú szűkület 

látható, az ettől distalis érszakasz döntően a megfordult keringésű bal a. vertebralison 

keresztül, késve telődik.  

 

 

Együlésben a szűkület tágítását végeztük 8x40 mm ballonnal. Kontroll angiographián jó 

morfológiai eredmény, a bal vertebralis, a thoracica interna és a truncus thyreocervicalis 

kollaterálisainak antegrad telődése figyelhető meg.  
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Subclavian steal szindróma igazolására a hétköznapi rutinban leginkább alkalmazható eljárás  

1. fizikai vizsgálat: Adson-teszt  

2. katéteres angiographia  

3. CT angiographia  

4. ultrahang-vizsgálat  

5. MR angiographia  



8. A cardiovascularis rendszer képalkotó diagnosztikája (VIII Eset) 

17 

 

8.6 VI. ESET 

VI / VIII ESET 

Poplitea aneurysma 

   

Jelen: 62 éves férfibeteg kórelőzményében érdemi megbetegedés nem szerepel. Évtizedek 

óta dohányzik. Két hónappal ezelőtt lábujját megütötte, a keletkezett seb azóta nem gyógyul. 

Egyébként panaszmentes. Fizikális vizsgálattal bal oldalon jó perifériás pulzusok tapinthatók, 

bal oldalon az a. dorsalis pedis nem tapintható. A poplitea pulzációja mindkét oldalon 

kiszélesedett.  

Ultrahangvizsgálat: a femoro-poplitealis átmenetben jobb oldalon 22 mm, bal oldalon 31 

mm legnagyobb átmérőjű aneurysma látható, excentrikus, egyenetlen vastagságú fali 

thrombussal.  

CT angiographiás vizsgálatot végzünk az alsó végtagok érstátuszának pontos megítélésére.  

Alsó végtagi CT angiographia: A hasi aorta zsigeri ágainak szájadékainál levő meszes 

plakkok érdemi szűkületet nem okoznak. Az infrarenalis aorta falát csaknem körkörös, 

meszes plakkok borítják. Az iliaca rendszer mindkét oldalon diffúzan meszes falú, körülírt 

szűkület azonban nem látható.  

Jobb oldalon az a. prof. fem. jó lumenű. A femoralis superficialis proximalisan kifejezetten 

atheroscleroticus, fokális szűkület nélkül. A femoro-poplitealis átmenetben mintegy 8 cm 

hosszú szakaszt érintő, 22-23 mm legnagyobb harántátmérője aneurysma látható, excentrikus, 

egyenetlen felszínű fali thrombussal.  

 

 

Érsebész javaslatára a jobb oldali elváltozás intervencióját hajtottuk végre. A stentgraft 

kinyitása után az aneurysmazsák nem telődik, jó morfológiai eredmény látható.  
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A poplitea aneurysmával rendelkező betegre leginkább jellemző:  

1. Leriche-szindróma  

2. claudicatio intermittens  

3. gyakran csaknem panaszmentes  

4. tipikusan a belbokatájon megjelenő, nem gyógyuló fekély  

5. tipikusan a vádli felső harmadában megjelenő fekély  

Kiszélesedett poplitea pulzus esetén, tapintható perifériás pulzusok mellett általában elsőként 

választandó diagnosztikus eljárás  

1. a CT angiographia  

2. az ultrahang  

3. a katéteres angiographia  

4. az MR angiographia  
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8.7 VII. ESET 

VII / VIII ESET 

Thoracic outlet szindróma 

   

Jelen: 23 éves férfibeteg időszakosan jelentkező jobb kar zsibbadás miatt keresi fel az 

érsebészeti ambulanciát. Professzionális balett-táncos, anamnézisében érdemi megbetegedés 

nem szerepel.  

Fizikális vizsgálattal a jól fejlett izomzatú felső végtagokon szimmetrikus perifériás pulzusok 

tapinthatók. A mellkaskimeneti szindróma (thoracic outlet syndrome, TOS) gyanúja miatt 

elvégzett Adson-féle provokációs teszt jobb oldalon pozitív. Ultrahangvizsgálatot kérnek a 

klinikai gyanú verifikálására.  

Ultrahang vizsgálat: A subclaviak áramlása mindkét oldalon szabályos trifázisos. A 

brachialis áramlása adducált helyzetben mindkét oldalon trifázisos. Jobb oldalon az áramlás 

90 fokos abductionál bifázisossá válik, majd 180 fokos abductionál a csúcssebesség 

jelentősen lecsökken és monofázisos lesz. A 3 perces mérésnél kiszélesedett és jelentõsen 

ellapult görbe látható, a PSV érték mintegy 80%-ot csökkent. Ezután 5 perces adductiot 

követõen bifázisos görbe látható az eredeti csúcssebességgel. A vizsgált artériákon stenosis 

nem látható.  

 

 

 

  

 

Az érsebész a pontos anatómiai viszonyok ábrázolására további képalkotó vizsgálatot kért, 

ezért - tekintettel a beteg életkorára - MR vizsgálatot végeztünk.  

MR angiographia: A truncus brachiocephalicus szabályos lefutású, a jobb a. subclavia és a. 

carotis communis eredése és distalisan ábrázolásra került szakasza szabad. A subclavia az  

eredés után kb. 5 cm-rel halad át a scalenus anterior és medius között, itt az átmérője adducált 

helyzetben az axialis képek alapján kb. 7 mm. A szintén adductionál készített többfázisú 

MRA mérés alapján az a. subclavia az ábrázolt szakaszon jó intenzitással követhető, 

kontraszttelődése szabályos, lumenén körülírt eltérés nem látszik. A 180 fokos abductionál 

készült késői, posztkontrasztos méréseken a scalenusok közötti szakaszon jelentős diaméter-

reductio figyelhető meg: a subclavia átmérője a kérdéses 10-13 mm-es szakaszon az eredeti 7 
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mm-es maximális átmérőről abductiot követően 2 mm-re szűkül. Ettől distalisan a lumen 

ismét 6-7 mm átmérőjű.  

 

 

 

Mellkaskimeneti szindróma (thoracic outlet syndrome, TOS) esetén a diagnózis felállítására a 

hétköznapi rutinban leginkább alkalmas vizsgálat:  

1. katéteres angiographia  

2. MR angiographia  

3. CT angiographia  

4. ultrahangvizsgálat  

5. fizikális vizsgálat: Adson-teszt  
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8.8 VIII. ESET 

VIII / VIII ESET 

Aorta dissectio (Stanford B ) 

   

Jelen: 64 éves férfit heves, hasító fájdalom miatt hospitalizáltak, mely kezdetben lapockatáji 

volt, később azonban inkább már deréktájon jelentkezett, majd bal lábát is fájlalta. 

Vizeletmennyisége csökkenő tendenciát mutatott. Fizikális vizsgálattal bal oldalon femoralis 

pulzus nem volt tapintható. CT vizsgálatot kérnek, aorta dissectio gyanúja miatt.  

CT angiographia: Az aortagyök és az aortaív normális tágasságú, homogénen telődnek. A 

szabályosan eredő supraaorticus ágak eredésénél szűkület nem látható. Az aorta 

descendensen a subclavia eredésétől distalisan kezdődő dissectio látható, az intimasérülés a 

típusos helyen, közvetlenül az a. subclavia eredése alatt látható. Az aorta descendensen a 

diasztolés felvételeken a valódi lumen jelentős kompressziója látható. Az aorta összességében 

mintegy 39 mm átmérőjű. A dissectio ráterjed mind a truncus coeliacus, mind az a. 

mesenterica superior eredésére. A bal a. renalis a valódi lumenből ered. A jobb a. renalis 

szájadékánál az intimaflap tölcsérszerűen kihúzott, a jobb vese állományának jelentős része 

gyakorlatilag nem halmozza a kontrasztanyagot. Az a. mesenterica inferior a valódi lumenből 

ered. A dissectio hosszan ráterjed a bal iliaca rendszerre, az externa középső harmadában 

végződik. A jobb iliaca rendszer telődése homogén.  

 

 

 

Tekintettel a vesék és a bal alsó végtag egyértelmű szervperfúziós zavarára, akut abdominalis 

refenestratio történt. A műtét során elvávolították az intimaflapet a rekesz magasságától a 

renalis szájadékok alatti aortaszakaszig, a szájadékokon keletkezett distalis intimalépcsőt 

leszegték. A műtét után a bal femoralis pulzus tapinthatóvá vált, a vizeletkiválasztás 

fokozódott.  

Egy évvel később készült kontroll CT angiographiás vizsgálat során a jobb vese zsugorodott, 

definitív parenchyma-károsodás látható. A bal vese mérete növekedett.  

A továbbiakban a beteg követése javasolt a postdissectios aneurysma növekedése miatt.  
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Akut aorta szindróma diagnosztikájára jellemző, kivéve:  

1. lehetőség szerint EKG-kapuzott CT-vizsgálatot végezzünk, így a kis kiterjedésű, 

ascendensre lokalizálódó dissectio nem „vész el” a mozgási műtermékek között  

2. mivel a beteg sorsát alapvetően meghatározza, feltétlenül nyilatkozzunk a dissectio 

típusáról: érinti-e az ascendenst, vagy csupán a descendensre lokalizálódik  

3. lehetőség szerint írjuk le a látható intima-sérülések helyét mind proximalisan, mind 

distalisan  

4. a korai artériás fázis mellett végezzünk késői fázisú vizsgálatot is, mivel az állumenben a 

keringés kifejezetten meglassult lehet, és így tévesen annak thrombosisát véleményezhetjük  

5. elsőként katéteres angiographiát végezzünk a lumenviszonyok pontos feltérképezésére  
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9. Mellkas (XIII Eset) 

9.1 I. ESET  

I / XIII ESET 

   

Anamnézis: -  

Jelen panaszok: 1 hete vérköpés, súlyvesztés.  

Képalkotók:  

 
1. ábra: Mellkas CT, kontrasztdúsított_ax   

2. ábra: Mellkas CT, kontrasztdúsított_cor  
 

   

 
3. ábra: Mellkas CT, kontrasztdúsított_cor  

 
4. ábra: Mellkas CT, kontrasztdúsított_sag  
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5. ábra: Mellkas CT, kontrasztdúsított_ax_/tüdőablak/  

 

   

Radiológiai leírás: 7 cm-es kiterjedt térfoglaló folyamat a mediastinum és a trache között, 

mely komprimálja a vena cava superiort, körbeveszi a tracheabifurcatiot.  

Punctio, FNAB  

 
6. ábra: FNAB 

 

   

Szövettan: kissejtes bronchuscarcinoma  

Képalkotók II:  
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7. ábra: Mellkas rtg (PA) tüdőszúrás utáni kontroll  

 

   

Radiológiai leírás: Jobb oldali 2 cm-es ptx. (csúcs)  

KÉRDÉS:  

Válassza ki az egy igaz állítást!  
a.) A tüdőrákok mindig kissejtesek.  

b.) A biopsziás szúrást követően a beteget visszahelyezzük a beküldő osztályra.  

c.) CT-vel tüdőrák észlelése esetén a vizsgálati mezőt ki kell terjeszteni a mellékvesékre.  

d.) A tüdőrák elsősorban az ellenoldalra metasztatizál.  

Helyes válasz: c.)  
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9.2 II. ESET 

II / XIII ESET 

   

Anamnézis:  
Jelen panaszok: fulladás, haemodialízis előtt. (gyulladásos laboreltérések nincsenek, láz 

nincs)  

Képalkotók I.:  

(Haemodialízis előtt)  

 
1. ábra 

 

   

Radiológiai leírás: Jobb oldalon 2 hu-nyi, bal oldalon tenyérnyi mennyiségű, a lateralis 

mellkasfal mentén felterjedő pleuralis folyadékgyülem látható.  

Mindkét oldalon hilarisan fokozott a rajzolat.  

A jobb v. jugularis kanül vége a VCS vetületében ábárzolódik.  

Bal oldalon bazálisan, medialisan drain végződik.  

Ptx nem látható.  

Képalkotók II:  

(A CT-vizsgálatot megelőzően 3,5 l mellkasi folyadék került lebocsájtásra.)  

 
2. ábra: Mellkas CT, cor_/hasi ablak/ 

 
3. ábra: Mellkas CT, cor_rec /tüdőablak/ 
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4. ábra: Mellkas CT, sag /tüdőablak/  

 
5. ábra: Mellkas CT, cor_rec_MIP /tüdőablak/  

 

 
6. ábra: Mellkas CT_ax /tüdőablak/ 

 
7. ábra: Mellkas CT_ax_rec /tüdőablak/ 

 

   

Radiológiai leírás: Kétoldali, bihilaris, centralis transzparencia csökkenés ábrázolódik 

tejüveghomállyal, mely morfológiájá nem jellemző pneumoniára.  

Tekintettel az anamnézisre, oedema jelenléte merül fel.  

A bazálisan ábrázolódó drain végénél pleuralis folyadék már egyik oldalon sem látható. (Jobb 

oldalon minimális ptx figyelhető meg.)  

Képalkotó III.  

 
8. ábra: Kontroll mellkasröntgen vizsgálat: 
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Radiológiai leírás:  

A radiológiai követés után a perihilaris homály eltűnt.  

Éles rekeszkontúr. Szabad jobb lateralis sinus, minimális folyadék a bal lateralis sinusban.  

KÉRDÉS:  

Válassza ki az egy igaz állítást!  

a.) A tejüveghomály pneumoniát jelez.  

b.) A tejüveghomály fekete bronchus jellel jár együtt.  

c.) A tejüveghomály oka lehet folyadék / cellularis.  

d.) A bal oldali folyadékgyülem cardialis insuffitientiát jelez.  
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9.3 III. ESET 

III / XIII ESET 

   

Anamnézis: -emlőcarcinoma, axillaris metastasisok. Kemotherápiás utókezelés.  

Jelen panaszok: -kontroll mellkas rtg vizsgálat  

Képalkotók:  

 
1. ábra: Mellkasfelvétel (PA)  

 
2. ábra: Mellkasfelvétel (jobb oldal)  

 

   

Radiológiai leírás:  

Mindkét aspektusban jobb oldalon ventralisan egy kb 1cm-es kemény árnyék ábrázolódik.  

Összevetés korábbi képalkotóval!:  

 
3. ábra: Korábbi mellkas CT-vizsgálat_ax/tüdőablak/  
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4. ábra: Korábbi m.CT-vizsgálat_ax/hasi ablak/ 

 

   

Radiológiai leírás /mellkas CT-vizsgálat/:  

Axillarisan jobb oldalon egy 9mm-es elmeszesedett nyirokcsomó figyelhető meg.  

Összevetve előző mellkas CT-felvételével:  

Radiológiai leírás/mellkas röntgen/ :  

Jobb oldalon a hilus szintje alatt lateralisan korábban is ábrázolódó  

meszes góc figyelhető meg, mely az áprilisi CT-t megtekintve subcutan  

szövetben ábrázolódik. Egyéb körülírt kóros eltérés nem látható.  

Éles kontúrú rekesz, mk. lat. sinusban adhézió valószínű.  

A szív balra kissé szélesebb. Az aorta elongált.  

KÉRDÉS:  

Válassza ki a helytelen állítást!  

a.) A korábbi vizsgálattal való összevetés segítség a transzparencia csökkenések 

vizsgálatában.  

b.) Átvilágítással / CT-vel tisztázható a rtg-vel felfedezett transzparencia csökkenés 

lokalizációja.  

c.) Ha gócot találunk a mellkasban, azonnal biopsziát végzünk.  

d.) Még a két irányból készített felvételen ábrázolódó eltérés is lehet mellkasfalon kívüli.  
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9.4 IV. ESET 

IV / XIII ESET 

   

Anamnézis: Az acut promyelocytás leukemia miatt indukciós kezelésben részesült, lázas, 

neutropeniás betegnél hányinger, étvágytalanság, a pancreasenzimek emelkedése jelentkezett. 

Naponta vvt cc szupportációra szorul.  

Jelen panaszok:  

2011.09.08. 
MRTG /09.05. analóg felvétel/ 

pneumoniát jelzett. Egy hete 

Mallory-Weiss szindróma 

igazolódott, azóta lázas. Pancreatitis.  

2011.09.13. 
3 napja 140 /p kamrafrekvenciájú tachycardia, 

melynek metabolikus, és hormonális okát, illetve acut 

myocardialis történésre utaló jeleit nem észlelték. A 

D-dimer emelkedése: PE? 

Szabad hasi folyadék? Mediastinitis, abcessus? 
 

   

Képalkotók:  

Mellkas, has és kismedencei CT-vizsgálat:  

 
1. ábra: 2011.09.08. 

 
2. ábra: 2011.09.13. 

 

 
3. ábra: 2011.09.08. 

 
4. ábra: 2011.09.13. 
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5. ábra: 2011.09.08. 

 
6. ábra: 2011.09.13. 

 

 
7. ábra: 2011.09.13. 

 

 
8. ábra: 2011.09.13.(nincs pulmonalis embolia) 

 

   

Radiológiai leírás(09.08.):  

Mindkét oldalon a felső harmadig terjedő 2,5-3 cm vastag pleuralis folyadék látható, ennek 

megfelelően basalisan kissé komprimált tüdősegmentumok látszanak, egyéb körülírt eltérés 

nélkül.  

Vélemény:  

Hydrothorax l.u.  

Gyulladásos folyamat, abscessus sem a mellkasban, sem a hasban nem igazolódott.  

Radiológiai leírás(09.13.):  

A pulmonális artériás ágak mindkét tüdőben jól telődnek. A nagyerek képe szabályos. A szív 
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mérsékelten nagyobb. A mediastinumban számos, 10 mm alatti nyirokcsomó látható.  

Mindkét pleuralis térben dorsalisan elterülő kevés folyadék látszik.  

A tüdőparenchymában novumként (09.08-i képhez viszonyítva) minden lebenyben  

megjelenő hyperdenz gócos konszolidáció figyelhető meg, perifokalis GGO-szerű haloval. 

Ezek mérete a néhány milliméterestől a 2 cm-es gócig, a halok 1 cm-5-cm átmérőkig.  

A legnagyobb góc a jobb tüdőben az alsó lebeny közepén: 2cm + 5 cm-es halo. A bal 

tüdőben a 2/3 szegmentumok határán 17x9 mm + 3.2 cm-es halo.  

Vélemény:  

Pulmonális embolizáció nem igazolható.  

Hydrothorax l.u.  

A 09.08-i mellkasi statushoz képest progresszió: multiplex infekciós gócok mindkét  

tüdőben. Felmerül invazív aspergillosis lehetősége.  

   

Gombaellenes kezelésre panaszai megszűntek, az infiltrátumok eltűntek (rtg) .  

KÉRDÉS:  

Válassza ki a helyes állítást!  

a.) A tüdő aspergillosis mindig cavitatioban telepszik meg.  

b.) Az infiltratív árnyék a tüdőben = pneumonia.  

c.) A haematológiai betegek különösen veszélyeztetettek tüdőgomba megtelepedésére.  

d.) Az aspergillosis mindig egy tüdősegmentumot érint.  
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9.5 V. ESET 

V / XIII ESET 

   

Anamnézis: -ismeretlen eredetű anaemia és májelégtelenség.  

Jelen panaszok: - a beteg az utóbbi hónapok alatt 10 kg-ot fogyott, de közérzete jó, panasza 

nincs.  

Képalkotók I.:  

Mellkasröntgen /analóg felvétel/  

Radiológiai leírás:  

…Bal oldalon 3 harántujjnyi pleuralis folyadék látható.  

Képalkotók II.:  

Hasi UH-vizsgálat:  

 
1. ábra 

 

Radiológiai leírás:  

…  

A lép (és a máj) körül, valamint (a kismedencében) mérsékelt mennyiségű szabad hasi 

folyadék látható. A bal rekeszfél felett is kimutatható folyadék.  

…  

Képalkotók III  

Mellkas, has és kismedencei CT_vizsgálat:  
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2. ábra: CT-topogram 

 

 
3. ábra: CT-natív 

 
4. ábra: CT-30 sec 

 

 
5. ábra: CT 70 sec 

 

   

Radiológiai leírás:  

…  

A bal oldalon a sinus phrenicocostalisban dorsolateralisan 17-18 mm  

legnagyobb vastagságú, 105 mm húrátmérőjű, 55 mm magasságú halmozó tokkal  

bíró, vaskos septummal osztott sűrű folyadékgyülem (25-30 HU)  

ábrázolódik. (Fekvő helyzetben legnagyobb vastagsága a VIII-IX.  

bordaközben a hátsó hónaljvonalban van.) Mellette kevés szabad pleuralis  

folyadék is van, mely a nagyrésbe beterjed.  

A bal S8-10-ben, és S4-ben perifériásan atelectasiás területek  

figyelhetők meg, melyen belül infiltratum sem zárható ki.  
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…  

VÉLEMÉNY:  

Bal oldali mellűri abscessus, bal oldali bazális szegmentumokra kiterjedő részleges 

atelectasia és infiltrátum.  

KÉRDÉS:  

Válassza ki az egy helyes megoldást!  

a.) Kontrasztos CT-vizsgálaton a mellkasi abscessus fala halmoz.  

b.) Kontrasztos CT-vizsgálaton, ha egy körülírt terime fala halmoz, az mindenképpen 

abscessusnak felel meg.  

c.) Mellkasröntgen felvételen felfedezett bazális fedettség esetén a következő diagnosztikus 

lépés a punctio.  

d.) Mellkasröntgenen ábrázolódott bazális fedettség estén a sinusok UH-vizsgálatával sem 

differenciálható a pleuralis folyadék versus infiltrátum.  
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9.6 VI. ESET 

VI / XIII ESET 

   

Anamnézis: HT, DM. 2011.04.: Fogyás és fekete székürítés miatt kezdett kivizsgálás során 

gyomortu. igazolódott (szövettan: cc. anaplasticum ventriculi). Neoadjuváns chemotherapia.  

Jelen panaszok: statuszrögzítés.  

Képalkotók:  

Mellkas, has és kismedencei CT-vizsgálat (08.26.)  

 
1. ábra 

 

 
2. ábra 
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3. ábra 

 

 
4. ábra: (30 sec) 

 
5. ábra: (50 sec) 

 

   

Radiológiai leírás:  

Mindkét tüdőben diffúzan számos, szabálytalan szélű, lágyrész denzitású, 8-20mm  

átmérőjű képlet látható. Hasonló eltérések az előző hasi CT vizsgálat mellkas  

szeleteiben nem azonosíthatók.  

A hilusokban és a mediastinumban több, 10-20mm-es rövidebb átmérőjű, kerekded  

nyirokcsomó ábrázolódik.  

Pleuralis, pericardialis folyadékgyülem nincs.  

A szív nem nagyobb.  

A máj méréskelten nagyobb, homogén szerkezetű, natív denzitása megtartott  

(40-45HU). Állományában S6-7 határán egy 15x12mm-es, jól körülírt hypodens terület 

sejthető.  

Vélemény:  

Met. pulm. mpx.  

A májban látható hypodens képletek met. lehetőségét vetik fel, UH kontroll javasolt.  

Képalkotók II:  
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6. ábra: Hasi UH-vizsgálat (09.14.)  

 

   

 

Radiológiai leírás:  

A máj nem nagyobb, szerkezete homogén,az S6-7 határán egy 10 mm-es solid képlet 

sejthető.  

Vélemény: A májban látott képlet, valamint a nyirokcsomók morfológiája secunder  

folyamatra utal.  

Képalkotók III:  

 
 

 

7., 8. ábra: Mellkasfelvétel (PA és jobb oldal) 09.14.:  

   

Radiológiai leírás (mellkas CT-hez képest 3 hét múlva):  

Mindkét oldalon számos 5-15 mm átmérőjű kerekárnyék is kimutatható.  

Mindkét oldalon diffuze felszaporodott rajzolat, mely vs. lymphogen  

eredetű. A lateralis sinusk szabadok. A bal hilus kiszélesedett.  

A szív nem nagyobb.  

Vélemény: Met.pulm.multiplex. Lymphangitis cc.? Lympadenomegalia .  

KÉRDÉS:  

Válassza ki az egy helyes állítást.  

a.) A gyomortumor kemoterápiával jól gyógyítható.  

b.) Gastrointestinalis tumorok esetén mellkasi képlakotó vizsgálatot kell végezni.  

c.) A gyomortumorok kurábilis terápiája a műtéti megoldás.  

d.) Multiplex tüdőmetasztázis esetén mindig gyomortumorra kell gondolni.  
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9.7 VII. ESET 

VII / XIII ESET 

   

Anamnézis:  
Idős férfi beteg.  

Műtét, kórházi bentfekvés elmondása szerint. nem volt.  

2 éve ismert és kezelt hypertonia.  

Jelen panaszok: széklethabitus változás, véres széklet.  

Képalkotók:  

 
1. ábra: Mellkasröntgen vizsgálat 

 

   

Radiológiai leírás: Situs inversus látható. A tüdő emphysemas. A szív jobbra mérs.  

nagyobb. A szivcsúcs lekerekedett. Az aorta tágult, scleroticus.  

A rekesz körkörösen kitapadt, többszörösen kihúzott.  

További vizsgálat: Colonoscopia.  
Rectumban 10cm-nél lument több cm-es szakaszon körkörösen beszűkítő tumoros  

képletet igazolt..  

Szövettan:  
Adenocarcinoma infiltr. exulcerativ. recti  

(Ujjal elérhető magasságban a sacrumot fogó rectum tu. onkoradiotherapiat kapo  

mütét előtt.)  

Képalkotók II: (1 éves kontroll)  
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2. ábra: Mellkasröntgen vizsgálat 

 

   

Radiológiai leírás:  

Situs inversus.  

Mindkét tüdőben számos 8-73 mm közötti kerekárnyék figyelhető meg.  

A lateralis sinusok szabadok.  

A felső mediastinum kiszélesedett (ismert struma).  

A trachea a bifurcatio felett kissé balra dislocalt.  

A szív nem nagyobb, jobb oldalon ábrázolódik.  

A jobb oldali centralis kanül vége magasan, a VCS eredésénél van.  

Mellkasi szövődmény, PTX nem mutatható ki.  

  

 

3., 4. ábra: Mellkas CT-vizsgálat 

   

Radiológiai leírás:  

Situs inversus látható.  

A pajzsmirigy teljes egészében a vizsgálat síkba került, bal lebenye  

megnagyobbodott, az isthmus kiszélesedett, a bal lebenyben caudalisan 20  

mm-es, a jobb lebenyben a középső-alsó harmadban 18 mm-es, inhomogén,  

meszesedést mutató göb figyelhető meg.  

Axillarisan kóros nyirokcsomó nem látható.  

A mediastinumban több, kóros nyirokcsomónak megfelelő képlet látható.  

Mellkasi folyadék nem látható.  

A tüdőparenchymában mindkét oldalon számos, 1-3 cm közötti lágyrészképlet  

figyelhető meg, a legnagyobb a bal basison látható, 5,5 cm-es.  
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KÉRDÉS:  

Válassza ki az egy helyes állítást!  

a.) A metasztázisok mindig aprók.  

b.) Ha egyidejűleg több tüdőgócot látunk, secunder folyamatra kell gondolni.  

c.) A colontumor metasztázis mindig azon az oldalon jelentkezik, amelyik flexurában van a 

primer tumor.  

d.) A total situs inversusnál csak a szív helyezkedik el jobb oldalon.  
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9.8 VIII. ESET 

VIII / XIII ESET 

   

Anamnézis: -  

Jelen panaszok: fokális bal oldali felsővégtagi rángatózás, majd bal felsővégtagi  

Jelenleg bal oldali facialis laesio, bal oldali kp súlyos felső végtagi paresise van.  

Képalkotók:  

  

 

1., 2. ábra: AKUT koponya CT-vizsgálat 

   

Radiológiai leírás:  

Laborvizsgálatok hiányában, előzetes telefon megbeszélés alapján csak natív  

vizsgálatot végeztünk.  

Jobb oldalon a corona radiata területén frontoparietalisan egy 30 mm átmérőjű  

részben hyperdenz, centralisan hypodenz eltérés ábrázolódik, mely körül igen  

kiterjedt, kb. 9x5.5x6 cm-es kesztyűujj-szerű oedema látható. Az elváltozás  

a jobb kamraszarvat részben comprimálja, a középvonalat kb. 4-5mm-rel balra helyezi. Az 

eltérés környezetében a gyrusok ellapultak, a sulcusok eltűntek.  

Az ellenoldalon a kamrarendszer és a külső liquorterek normális tágasságúak.  

A kisagyi tonsillák a foramen magnum szintjét nem érik el.  

A carotissyphonokban kiterjedt fali meszesedés van.  

Vélemény:  

A jobb oldali elváltozás elsősorban met gyanúját veti fel. Jelentős térfoglaló  

hatással bír.  
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Képalkotók II:  

  

 

3., 4. ábra: Mellkasröntgen vizsgálat (másnap) 

   

Radiológiai leírás:  

A jobb tüdőben az aortagomb szintjében egy 46mm vetületű szabálytalan  

kontúrú lágyrészképlet látható, mely a jobb hilussal összefüggést mutat.  

A parenchymaban egyéb körülírt kóros eltérés nem mutatható ki.  

A lateralis sinusok szabadok. A szív nem nagyobb, kórosan nem  

configuralt.  

A bal vállban műtét utáni állapot.  

Vélemény:  

A jobb tüdőben látott térfoglaló folyamat miatt mellkas CT-vizsgálat  

javasolt.  

   

Képalkotók II: (5 nap múlva)  

Mellkas CT_vizsgálat:  

 

 

5. ábra 



9. Mellkas (XIII Eset) 

45 

 

 

 

6. ábra 

 

 

7. ábra 

 

 

8. ábra 

 

 

9. ábra 
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10. ábra 

 

 

11. ábra 

   

(Hasi UH jobb mellékvesében vetett fel térfoglalást. )  

Radiológiai leírás (CT):  

Jobb oldalon a 2-es segmentumban dorsalisan a mellkasröntgennel látott elváltozás  

egy 43x36mm legnagyobb axiális kiterjedésű, 35mm cranio-caudális átmérő, lobulált  

kontúrú, a kontrasztanyagot inhomogénen halmozó képletnek felel meg, mely körül  

elszórtan apróbb GGO-jellegű nonsolid képletek is megfigyelhetők. A terime a  

nagyrést is magára húzza. Szintén jobb oldalon S5-ben egy 2mm-es meszes góc is  

megfigyelhető.  

A tüdőkben másutt körülírt eltérés nem látható.  

A mediastinumban elszórtan több 10-12mm-es kerekded, kissé inhomogénen  

kontraszthalmozó nyirokcsomó is megfigyelhető.  

Pleurális vagy pericardialis folyadék nem látható.  

A szív mérsékelten nagyobb.  

A jobb mellékvesében egy 34x20x27mm átmérőjű, a kontrasztanyagot szintén  

inhomogénen, a széli részében jobban, a középső részében kevésbé halmozó képlet  

látható. Az ábrázolt volumenbe került felhasi régióban másutt kórjelző eltérés  

látható.  

A régióba eső csontokon degeneratív eltérések láthatók, áttétfolyamatra jellegzetes eltérés 

nem figyelhető meg. A jobb scapula postoperatív állapota (ismeretlen ok).  

Vélemény:  

A jobb tüdőben leírt eltérés primer térfoglaló folyamatnak megfelelhet.  
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Pathológiás nyirokcsomók mediastinalisan.  

Térfoglaló képlet vsz. met. a jobb mellékvesében.  

KÉRDÉS:  

Válassza ki az egy helytelen állítást!  

a.) A tüdőrákok gyakori az úgynevezett korai metasztázis (előbb tünetes a metasztázis, 

minthogy a primer tumor felfedezésre kerülne).  

b.) A primer, metasztatizáló tüdőtumor lehet olyan kicsiny, hogy képalkotókkal sem 

mutatható ki.  

c.) Ha agyban metasztázisra gyanús képletet látunk, nem kell keresnünk a primer tumort.  

d.) A tüdőrák az egyetlen daganatféleség, mely az agyba metasztatizál.  



Orvosi képi diagnosztika CME 

 

48 

 

9.9 IX. ESET 

IX / XIII ESET 

   

Anamnézis, Jelen panaszok: nyelési nehezítettség  

Képalkotók:  

  

 

1., 2. ábra: Nyelésröntgen vizsgálat 

   

Radiológiai leírás:  

A nyelőcső középső harmadában a carina magasságától kb. 12 cm hosszú  

szakaszon, egyenetlen szélű mérsékelt fokú szűkület ábrázolódik, mely  

számottevő passage-akadályt nem okoz.  

Fistulara utaló elváltozás nem mutatható ki. Kontrasztanyag kilépés nem  

ábrázolódott.  

Vélemény:  

Tu. oesophagi-ra utaló rtg morfológiai.  

Fistula nem volt kimutatható.  

Műtéti leírás: inop. nyelőcső tu. miatt laparoscopos mediastinum exstirpatio történt.  

További panaszok: légzési nehezítettség  
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Képalkotók II:  

 

 

3. ábra: Mellkasröntgen vizsgálat (1. nap) 

   

Radiológiai leírás:  

Bal oldalon igen kiterjedt köpeny-ptx képe látható, bazálisan kb 3-4 hu-nyi pleuralis 

folyadékkal. A balról bevezetett drain vége VIII-IX bordaköz vetületében végződik a medio-

clavicularis vonalban. (Klinikus értesítve.)  

Jobb oldalon a lateralis sinusban kevés, 2 hu-nyi pleuralis fluidum mutatható ki.  

Képalkotók III:  

 

 

4. ábra: Mellkasröntgen vizsgálat (2. nap) 

   

Radiológiai leírás: Bal oldalon a ptx mennyisége regrediált, jelenleg a csúcsban kb 5 cm, 

bazálisan-lateralisan 2 cm széles. Itt a folyadék mennyisége kb 3 hu-nyi.  
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Képalkotók IV:  

 

 

5. ábra: Mellkasröntgen vizsgálat (3. nap) 

   

Radiológiai leírás: A bal oldali követett ptx és pleuralis folyadék változatlan kiterjedésű.  

Képalkotók V:  

 

 

6. ábra: Mellkasröntgen vizsgálat (10. nap) 

   

Radiológiai leírás: A bal oldalon a ptx kiterjedése és a pleuralis fluidum mennyisége a 

korábbi vizsgálathoz képest nem változott.  

KÉRDÉS:  

Válassza ki az egy helyes állítást!  

a.) Ptx gyanúja esetén a beteget belégzésre szólítjuk fel.  

b.) A ptx-et kilégzésben vizsgáljuk.  

c.) A ptx mindig köpenyszerű.  

d.) A ptx csak a csúcsban jelentkezik.  
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9.10 X. ESET 

X / XIII ESET 

   

Anamnézis: 2009 jobb. o. emlő-resectio tu. miatt. Kemoterápia, sugárterápia.  

(További anamnézis: Cholelithiasis, hypertonia, hiatus hernia, hysterectomia myoma miatt, 

mko. térdprotézis.)  

Jelen panaszok:  
2011.márc. bal bordaív alatti, hátba sugárzó fájdalom kivizsgálása -> CT-vel igazolt pancreas 

farok-test határán tumor (sem a vizsgálat képanyaga, sem a leírása nem áll rendelkezésünkre)  

Képalkotók:  

 

 

1. ábra: Mellkas rtg 

   

Radiológiai leírás:  

jobb hilus szintjében lateralisan 9 mm-es lágyrészképlet ->  

A jobb oldlon jelzett góc megítélésére mellkasi CT-vizsgálat javasolt.  

Képalkotók II:  

 

 

2. ábra: Mellkas CT-vizsgálat 
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Radiológiai leírás:  

Mindkét tüdőfélben elszórtan több 4-17mm-es spiculalt szélű  

lágyrészképlet mutatkozik. Ezek közül a legnagyobb jobb S6-ben  

medialisan, subpleuralis ábrázolódik ez kb.17x10 mm. Egy nagyobb látható  

még jobb oldalon S4-ben is ez kb. 11mm-es. Szintén jobb oldalon  

basalisan S5-ben megy egy 27x12 mm-es góc látható, ennek környezetében  

egy-egy tágabb hörgő is v.s ill. itt kis kiterjedésű, concomitaló  

infiltracio is sejthető.Így a góc nagysága csak tájékoztató jellegű.  

Bal oldalon az egyik legnagyobb nodulus a tüdőcsúcsban észlehető ez 9 mm  

átmérőjű. Bal oldalon egy góc a S6-S1/2 elválasztó septumban van  

(nagyrés) ez orsóalakú és kb. 11x8 mm-es.  

A mediastinumban és a hilusokban több 10mm alatti nyirokcsomó látható.  

KÉRDÉS:  

Jelölje meg a helyes választ:  

a.) Tüdő metastasist nagy biztonsaggal rtg felvétellel lehet kimutatni  

b.) A tüdőben lévő kisebb-nagyobb gócok mindig metastasisok.  

c.) A tüdőmetastasisok kimutatását CT-vel végezzük  

d.) Csak akkor véleményezhetünk tüdőmetastasist, ha megnagyobbodott hilusi nyirokcsomót 

is találunk  
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9.11 XI. ESET 

XI /XIII ESET 

   

Anamnézis, jelen panaszok:  
Tüdőszűrés során fedezték fel a mindkét oldali multiplex tüdőárnyékot.  

Képalkotó I.  

  

 

1., 2. ábra: Mellkas CT.-vizsgálat 

   

Multiplex met. pulm., Jobb vese felső pólusában 4 cm-es tumor és mindkét mellékvesében 

met. susp.  

További történések:  
Jobb veseembolizáció után 2011.04. 19-én történt radicalis nephrectomia l.d. (szövettan: 

Grade III., RCC, világossejtes típus.)  

2011. május agyi met. igazolódott, emiatt 2011.06.01-én agyi met. eltávolítás  

történt (jobb oldali craniotomiából).  

KÉRDÉS  

Jelölje meg a helytelen állítást:  

a.) Az RCC gyakran metasztatizál mellékvesébe.  

b.) Az RCC gyakran metasztatizál az ellenoldalra.  

c.) RCC jellemzője az érbetörés.  

d.) Az RCC sosem metaszatizál agyba.  
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9.12 XII. ESET 

XII / XIII ESET 

   

Anamnézis, jelen panaszok: légszomj  

Képalkotók:  

  

 

1., 2. ábra: Mellkasröntgen vizsgálat 

   

Radiológiai leírás:  

Éles kontútú rekesz, szabad sinusok.  

A tüdőparenchymában körüólírt kóros árnyék nem látható.  

A szív kissé nagyobb. Aorta tágassága szabályos.  

A szív vetületében cava filter árnyéka?  

Képalkotó II.:  

   

 

3., 4., 5. ábra: Mellkas CT-vizsgálat 
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Radiológiai leírás:  

A tüdőparenchymában kóros nem látható. Pangás, infiltrátum nem ábrázolódik.  

A szív mérs. megnagyobbodott.  

A bal pulmonalis artériában elakadt cava filter (erre utaló anamnézissel nem rendelkezünk).  

KÉRDÉS:  

Válassza ki az egy helytelen állítást!  

a.) Az idegentest röntgennel mindig egyértelműen kimutatható.  

b.) A nagyon vékony fém idegentestek röntgennel sem látszanak..  

c.) A CT megbízható módszer a fém idegentest kimutatására.  

d.) Ismeretlen eredetű idegentest gyanúja esetén mindig CT-vizsgálatot kell végezni, mielőtt 

MR-be kerülne a beteg.  
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9.13 XIII. ESET 

XIII / XIII ESET 

   

Anamnézis: Előzmény:  

2003: RCC miatt nephrectomia l.d., 2006: bal oldali emlőtu. miatt  

sectorresectio+ABD, chemo- és radiotherapia. 2011.10.: jobb emlőben  

tapintott, kb. 2cm-es tu. (szövettan grade III. IDC)  

Képalkotók:  

Mellkas CT-vizsgálat:  

 
1. ábra 

 

 
2. ábra 

 

 
3. ábra 
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4. ábra 

 

   

Radiológiai leírás:  

….  

A bal alsó tüdőlebenyhez futó lobaris a. pulmonalis ágban egy 5x4x20mm-es  

kontraszt telődési hiány látható, mely mellett kontrasztanyag elfolyás  

ábrázolódik.  

….  

A jobb axillaban egy 9mm-es, kerekded, kontraszthalmozás mutató,  

nyirokcsomó látható.  

Pleuralis, pericardialis folyadékgyülem nincs.  

A jobb emlő külső-felső quadransában egy 29x20mm-es, kontrasztagyagot  

környezéhez viszonyítva élénkebben halmozó, szabálytalan alakú terime  

ábrázolódik, mely növekedést mutat az előzőhez képest.  

A szív nem nagyobb.  

KÉRDÉS:  

Válassza ki az egy helyes állítást!  

a.) Pulmonalis emboliát mellkasröntgennel mutatunk ki.  

b.) A pulmonalis embolia kivizsgálási módszere a DSA:  

c.) Pulmonalis embolia gyanúja esetén CTA vizsgálatot végzünk.  

d.) Tumoros betegeknél ritka a tüdőembolia.  
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10 Neuroradiológia (XIII Eset) 

10.1 I. ESET 

I / XIII ESET  

   

Anamnézis: 64 éves nőbeteg.  

Jelen panaszok: Pár napja meglassult a viselkedése, tompának érzi magát. Frontálislebeny 

tünetei vannak.  

Subduralis haematoma, durva térfoglaló folyamat?  

Képalkotók:  

 

 

1. ábra: Natív koponya CT-vizsgálat 

   

 

 

2. ábra: Natív és kontrasztdúsított koponya CT-vizsgálat 

   

Radiológiai leírás:  

Az oldalkamrák kifejezetten tágak, aszimmetrikusak. A III. agykamra tetején, a kamrát 

csaknem teljesen kitöltően a foramen Monroe-t elérő, 9mm-es hyperdenz képlet figyelhető 

meg.  

A IV. agykamra normális helyzetű. A basalis ciszternák szabadok.  
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A subarachnoidalis liquorterek, alig azonosíthatók, a sulcusok jelentősen kitöltöttek.  

A hátsó scala eltérés nélkül. Beékelődés nem látható.  

Intracranialisan kóros denzitásbeli eltérés, ischaemiára, vérzésre utaló jel, kontraszthalmozás 

nem azonosítható. A hyperdenz képlet denzitása változatlan.  

Vélemény:  

Colloid cysta a III. agykamrában, mely következményes feszülő hydrocephalust okoz.  

Akut nyomásfokozódás nem valószínű. Ischaemia, vérzés nem látható.  

KÉRDÉS:  

1. Milyen típusú hydrocephalust okoz a III. agykamrában helyet foglaló hyperdenz képlet?  

A. Non-communicans  

B. Communicans  

C. Normal pressure  

D. Ex vacuo hydrocephalus  

   

2. Mi a feltételezett diagnózis?  

A. Bevérzett tumor  

B. Metastasis  

C. Subependymoma  

D. Colloid cysta  
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10.2 II. ESET 

II / XIII ESET 

   

Anamnézis, jelen panaszok:  
74 éves férfi beteg. Veleszületetten vak.  

Jelenleg kb. 1.5 órája hirtelen alakult ki alsó végtagi túlsúlyú jobb oldali hemiparesis és 

motoros aphasia.  

További panaszok: 14. nap: fluktuáló aluszékonyság.  

 

Képalkotók I.: (0. nap) Képalkotók II: (14 nap) 
 

1. ábra: Natív koponya CT-vizsgálat 

   

 

Képalkotók I.: (0. nap) Képalkotók II: (14 nap) 
 

2. ábra: Natív koponya CT-vizsgálat 

Radiológiai leírás I:  
Intracranialisan vérzés kizárható. Bal oldalon az insularis cortex elmosódottnak tűnik, a bal 

ACM részben mérsékelten hyperdenz.  

Összességükben mérsékelten tágabb liquorterek.  

A jobb szemgolyó deformált, elülső szervei nem különülnek el. A bal szemgolyó kisebb 

méretű, a burkainak, valamint a lencsének megfelelően durva meszesedést mutat.  

Vélemény:  

Bal ACM-területi acut ischaemia jelei.  

Chronikus jellegű szemelváltozások.  
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Radiológiai leírás II:  
Összehasonítva a két héttel korábban készült CT-felvételekkel: bal oldalon az ACM teljes 

ellátási területének megfelelően kiterjedt hypodenzitás figyelhető meg. A cortexben ezen a 

területen a denzitás fokozott (48-52HU). A korábbi vizsgálat képeihez képest bal oldalon, az 

érintett területen a sulcusok kitöltöttebbek lettek, a gyrusok differenciálása nehezített.  

Vélemény:  

Bal ACM területi kiterjedt subacut ischaemia, haemorrhagias transformatioval.  

A korábbi vizsgálathoz képest kifejezett, nagy kiterjedésű oedema az ischaemiás területnek 

megfelelően.  

A corticalis hyperdenzitás kéregi rávérzésnek felel meg.  

Epikrízis:  
A korábban hypertonia miatt kezelt vak beteget hirtelen kezdődő jobb oldali 

végtaggyengeség, beszéd képtelenség miatt vették fel. Felvételekor súlyos jobboldali 

hemitünetei, globalis aphasiaja volt. Koponya CT vizsgálat bal ACM  

területi kiterjedt ischaemias laesiot mutatott, melynek hátterében bal ACM occlusio állt. 

Carotis és vertebralis Doppler vizsgálatkor a jobb arteria vertebralis stenosisát is igazolta. 

Szív UH vizsgálat csökkent balkamra funkciót igazolt. A beteg tudatállapota fluktuált éberség 

és somnolentia között, kontroll koponya CT vizsgálat a bal ACM kiterjedt subacut 

ischaemiaját igazolta, ödémával, és corticalis vérzés jeleivel. Átmenetileg dehidrálták. A 

beteg belázasodott, mellkas röntgen kétoldali pneumoniát igazolt, a labor vizsgálat is 

kifejezetten emelkedett gyulladásos paramétereket talált. Antibiotikus kezelést kezdtek, 

átmenetileg láztalan volt. Az ápolás gyógytorna kezelés és rendszeres forgatás ellenére is 

sacralis decubitus alakult ki, ezt rendszeresen kezelték, átkötözték. Kontroll mellkas 

röntgenen már csak bal oldali pneumónia igazolódott. Ennek ellenére általános állapota 

romlott, légzési és keringési elégtelenség tünetei közt elhunyt.  

KÉRDÉS:  

Melyik MR szekvencia használható leginkább a petechialis vérzés kimutatására?  

a. T2 súlyozott  

b. DWI  

c. T2* GRE  

d. FLAIR  

  

 

3., 4. ábra: Corticalis bevérzés (másik eset) CT és MR T2*GRE (Az MR kép az MRKK-ban 

készült.) 
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10.3 III. ESET 

III / XIII ESET 

   

Anamnézis: 81 éves ffi beteg, HT, IDDM, 1993-óta anginás panaszok, súlyos coronaria 

szűkület miatt többször stentelték.  

Jelen panaszok:  
PTCA, thrombus aspiráció, ballonos tágítás történt, a beavatkozás után néhány órával a jobb 

alsó végtag gyengeségét észlelték. A koponya CT a bal felső parietalis régióban friss 

ischaemias laesiot írt le. További kezelés céljából helyezték a neurológiára. 10. napon 

kontroll CT-vizsgálatát kérik.  

Képalkotók:  

 

 

1. ábra: 10. napon készült kontroll natív és kontrasztdúsított koponya CT 

   

Leírás:  
A natív sorozaton magasan bal oldalon kb.36x16x20mm-es hypodenzitás látható, mely mind 

a gyrus praecentralist (frontalis lebeny), mind a gyrus postcentralist (parietalis lebeny) érinti.  

Kontrasztadást követően a hypodenz területnek megfelelően fokozott corticalis halmozás 

látható. Perifocalisan a gyrusok kissé tömöttebbek az ellenoldalinál. Vérzés, térfoglalásra 

utaló jel nem látható.  

Vélemény: Bal oldalon a gyrus prae- és postcentralist magasan érintő subacut ischaemias 

laesio.  

Epikrízis:  
Az ischaemiás szívbeteg, CABG műtött férfit, coronarographia, PTCA, ballonos  

tágítás után kialakult jobb alsóvégtagi distalis túlsúlyú hemiparesis miatt vettük át a 

Kardiológiai Klinikáról. Panaszait baloldalon magasan, frontalisan a gyrus pre- és 

parietalisan a gyrus postcentralis területén kialakult ischaemiás laesio magyarázza.  

Nyaki Doppler vizsgálat során szignifikáns szűkület nem igazolódott.  

Bent fekvése során gyógytornász segítségével mobilizálását megkezdték, járókerettel 

járóképessé vált. Obszervációja során cardialis panasza nem jelentkezett.  

KÉRDÉS:  
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1. Mi az oka a corticalis halmozásnak?  

A. Tumoros kontraszthalomozás  

B. A corticalis halmozás oka vér-agy gát sérülés következében létrejövő luxusperfuzió  

C. Meningitises kontraszthalmozás  

D. DVA  

2. CT-n milyen idő intervallumban figyelhető meg corticalis halmozás az ischaemias laesio 

területén?  

A. 1-2 hét  

B. 1-4 hét  

C. 1-8 hét  

D. 1-6 hónapig  
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10.4 IV. ESET 

IV / XIII ESET 

   

Anamnézis: 63 éves nőbeteg.  

Alsó végtagi arterographia után alakultak ki jobb oldali hemitünetek, súlyos aphasia. Aznap 

készült koponya CT-vizsgálattal friss ischaemia egyértelműen nem látszott.  

Jelen panaszok: A beteg aluszékonyabb, a jobb oldala csaknem teljesen plég.  

Képalkotók:  

 

 

1. ábra: Kontroll natív koponya CT-vizsgálat 13 nappal az első CT-vizsgálat után. 

   

Radiológiai leírás:  

A korábbi statushoz képest változás, a bal ACA ellátási területén, döntően a gyrus cinguli és 

a lobulus paracentralis területét érintő, a sulcus marginalisig követhető, markáns 

fehérállományi hypodenzitás megjelenése.  

Fronto-basalisan, valamint a frontális convexitás elülső részén a medialis cortex szerkezet is 

felbomlott. A diszkrét térfoglaló hatás jeleként a bal oldalkamra frontális szarva enyhén 

dorso-caudal felé dislocált.  

Friss bevérzés intracranialisan nem mutatható ki  

A jobb oldalon occipitalisan egy kb. 33x23 mm-es kiterjedésű, jól körülhatárolt hypodenzitás 

ábrázolódik, melyre a jobb hátsó kamraszarv rátágult.  

KÉRDÉS:  

1. Milyen területi friss ischaemia látható a képen?  

a. ACM  

b. ACA  

c. ACA-ACM határzónai  

d. ACP  

2. A gyrus preacentralisban a homunculusban hol foglal helyet az alsó végtag?  

a. A homunculus felső végtagja „lóg be” interhemisphaerialisan.  

b. A homunculus alsó végtagja „lóg be” interhemispherialisan.  

c. A gyrus preacentralis convexitás felöli oldalán a van a felső végtag az alsó végtag mellett.  

d. A gyrus preacentralisban az arcizmokat ellátó területek vannak interhemispehrialisan.  
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10.5 V. ESET 

V / XIII ESET 

   

Anamnézis: 83 éves beteg, kezelt hypertonia.  

Jelen panaszok: Szomszédja és gondozónője talált rá kevésbé fűtött lakásában fekve. 

Ágyában feküdt, a mentők bal oldali hemiparesist, motoros aphasiát véleményeztek.  

Vérnyomása 140/ 80Hgmm, fr: 120/min, glu: 9.1 mM, sat 99%. Előző nap a gondozónő 

szerint még fent járt, beszéltek vele.  

Képalkotók: nnCT  

 

 

1. ábra: Natív koponya CT 

   

Radiológiai leírás:  

Jobb oldalon parietalisan több gócban nagy kiterjedésű hyperdenzitások ábrázolódnak, 

melyek körül széles sávban hypodenz területek láthatók oedema jeleként. Hyperdenzitás 

ábrázolódik a jobb thalamus cranialis részében is, a vérzés a kamrába is betört (vér tölti ki a 

jobb trigonumot és az occipitalis kamraszarvban is látható nívószerűen).  

Parietalisan a gyrusok ellapultak, a sulcusok eltűntek, a jobb oldalkamra komprimált, a 

középvonal 2-3 mm-rel az ellenoldalra tolt.  

Definitív, 10 x 4 mm átmérőjű, hypodenz laesio ábrázolódik bal oldalon a nucleus 

caudatustól lateralisan. A lekerekített bal frontalis kamraszarv körül keskeny sapkaszerű 

hypodenz sáv ábrázolódik.  

Vélemény:  

Nagy kiterjedésű, térfoglaló hatású, kamrába törő friss vérzés jobb oldalon parietalisan. A 

vérzés morfológia alapján elsősorban cerebralis amyloid angiopathia következménye lehet.  

KÉRDÉS:  

Cerebralis amyloid angiopathia diagnózisát valószínűsíthetjük.  

a. ha nagy kiterjedésű többgócú, lobaris vérzést látunk fiatal betegekben  

b. ha nagy kiterjedésű, többgócú, lobaris vérzést látunk idős betegeken, mely néha a 

kamrákba és/vagy a subarachnoidalis térbe tör, általában hypertenzív krízist követően  

c. ha a coagulopathia kizárható  

d. ha nagy kiterjedésű, többgócú, lobaris vérzést látunk idős betegeken, mely néha a 

kamrákba és/vagy a subarachnoidalis térbe is betörhet  
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10.6 VI. ESET 

VI / XIII ESET 

   

Anamnézis: 48 éves nőbeteg.  

Jelen panaszok: jobb oldali motoros faciobrachiocruralis paresis, dysarthria, dysphagia.  

Képalkotók:  

 
1. ábra: Natív koponya CT  

 
2. ábra: Koponya MR DWI  

 
3. ábra: Koponya MR – FLAIR  

 

   

Radiológiai képalkotók:  

CT-vizsgálat:  
Negatív CT lelet.  

Friss ischaemiára, vérzésre utaló jel nem látható.  

MR-vizsgálat: (2 nappal később)  

A középvonali struktúrák továbbra is középállásúak. A külső és belső liquorterek normális 

tágasságúak.  

A hídban baloldalon antero-medialisan, egy 2x1 cm-es, a FLAIR szekvencián hyperintenzív 

terület látható, melynek megfelelően diffúzió gátlás detektálható, friss ischaemia jeleként.  
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KÉRDÉS:  

A pons megítélhetősége  

a. MR-rel jobb, mert a hátsó scala és az agytörzs jobban vizsgálható, az MR jobb 

fehérállományi felbontóképessége miatt.  

b. MR-rel jobb, mert a hátsó scala és az agytörzs műtermék mentesen vizsgálható, mert az 

MR-ben nem keletkezik csontos műtermék.  

c. CT-vel és MR-rel is csaknem egyformán jól megítélhető.  

d. CT-vel vizsgálandó elsődlegesen, mert a CT a vérzést is detektálja.  
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10.7 VII. ESET 

VII / XIII ESET 

   

Anamnézis: 43 éves ffi  

Jelen panaszok: fejfájás miatt vizsgálták.  

Képalkotók I. (2011.05.19.):  

 
1. ábra: MRI T1W 

 
2. ábra: MRI, T2W 

 
         3. ábra: MR,T1+ka. 

 

   

Radiológiai leírás:  

T2-súlyozott szekvencián nagy, hyperintenzív térfoglalás látható bal temporo-parieto-

occipitalisan, mely T1 kontrasztdúsított szekvenciákon centrálisan hypointenzitást mutat.  

Vélemény: Tumorra gyanús térfoglalás bal oldalon magasan parietalisan.  

Szövettan: Low grade glioma.  
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Képalkotók II: /CT-vizsgálat/ REZEKCIÓT KÖVETŐEN (2011.06.27.)  

 
4. ábra: Natív CT 

 
5. ábra: Kontrasztdúsított CT 

 

   

Radiológiai leírás:  

Reziduális tumor részlet, mely körül diszkrét, a postoperatív állapotnak megfelelő vérzés 

látható.  

A műtétet követően bal oldalon fronto-parietalisan 4,8 cm-es abscessusnak megfelelő képlet 

látható, perifocalis oedemával. A középvonal jobbra tolt, az oldalkamrák komprimáltak. 

Liquor elfolyási akadály nincs.  

   

Képalkotók III (2011.07.01.)  

 

 

6. ábra: MR T1 súlyozott postkontrasztos 

   

 

 

7. ábra: MR T1 súlyozott postkontrasztos 
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8. ábra: MR T2W 

   

 

 

10. ábra: MR- FLAIR 

   

 

 

9. ábra: MR- DWI 
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11. ábra: MR ADC 

   

Radiológiai leírás:  

Az abscessus punctioját követően kontroll MR-vizsgálat történt.  

Bal oldalon fronto-parietalisan egy folyadék-gáz nívót tartalmazó, halmozó falú, perifocalis 

oedémával körülvett képlet látható. FLAIR szekvenciával kiterjedt perifocalis oedema 

figyelhető meg. A diffúzió súlyozott képeken az abscessus üregében a pyogén tartalomnak 

megfelelően típusosan gátolt diffúzió látható.  

KÉRDÉS:  

1. Intracranialis abscessusa egyértelműen felállítható  

a. Natív CT-vizsgálattal  

b. Kontrasztanyagos CT-vizsgálattal  

c. Natív és iv. kontrasztos MR-vizsgálattal (T1)  

d. Diffúzió (DWI) súlyozott szekvenciával  

2. Az abscessusok oedemájára jellemző  

a. a cytotoxikus oedema  

b. vasogen oedema  

c. alig van körülötte oedema  

d. oedema csak a kisagyi abscessusokban van  

3. Az oedema legjobban a  

a. T1 súlyozott képeken észlehető  

b. T1 súlyozott postkontrasztos képeken látható  

c. FLAIR szekvencián látszik  

d. Mindegyiken ugyan olyan jól látható.  
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10.8 VIII. ESET 

VIII / XIII ESET 

   

Anamnézis: 47 éves férfi HT, IDDM.  

Jelen panaszok: Jobb oldali hemiplegia, fejfájás, hányás.  

Kérdés: baloldali infarktus, sinusthrombosis?  

Képalkotók:  

  

 

1., 2. ábra: Kontrasztdúsított koponya CT-vizsgálat 

   

Radiológiai leírás:  

Bal oldalon frontálisan kiterjedt állományi vérzés perifocalis oedémával, mely a bal 

oldalkamrát komprimálja, a középvonalat frontalisan enyhe ívben dislocalja.  

Sinusthrombosisra utaló jel nem látható.  

Képalkotók II: MR-vizsgálat: (1 nappal utána)  

 

 

3. ábra: MR T1 súlyozott 
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4. ábra: MR T2 súlyozott 

   

 

 

5. ábra: MR T2*GRE 

   

 

 

6. ábra: MR DWI 

   

Radiológiai leírás:  

A T2 súlyozott és DWI sorozaton a bal elülső határzónának megfelelően jelfokozódás 

látható, mely ischaemia gyanúját veti fel. Az elváltozás centrumában a parenchymában T1 
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súlyozással hyperintenzív, a T2 súlyozott sorozaton hypointenzív terület figyelhető meg mely 

a jelmenet alapján subacut vézésre utal. A T2*GRE képeken a CT-vel is látott vérzés mellett 

corticalisan micovérzések is megfigyelhetőek.  

Vélemény:  

A bal elülső határzónai ischaemias infarktus haemorrhagias trasnformatiojára utaló kép.  

KÉRDÉS:  

MR-rel az intracerebralis vérzés  

a. T1 és T2 súlyozott jelmenet miatt mindig detektálható  

b. A SAV kizárásában jobb, mint a CT  

c. Legmegbízhatóbban a T2*súlyozott képeken ítélhető meg  

d. A T2* súlyozás csak a vérzés korát jelzi  
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10.9 IX. ESET 

IX / XIII ESET 

   

Anamnézis: 37 éves nő. Évek óta romló neurológiai status: látásromlás, végtagzsibbadás el-

el esések. Korábbi MR-izsgálat már felvetette SM lehetőségét, de tüneteit akkor psychés 

eredetűnek tartották.  

Jelen panaszok: Többszörös elesések. Ügyetlenség a kézben és a lábon is.  

Képalkotók:  

  

 

1., 2. ábra: MR – PD axi 

   

 
3. ábra: MR T1 sagi 

 
4. ábra: MR T2 sagii 
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5. ábra: MR T2 sagi 

 
6. ábra: FLAIR cor 

 

   

Radiológiai leírás: A középvonal megtartott. A kamrarendszer szimmetrikus, occipitalisan 

kissé tágabb, a frontalis szarvak lekerekítettek. Mko. para- és supraventricularis 

fehérállományban T2, PD es FLAIR sequentiakkal számos fehérállomanyi jelintenzitás 

fokozódás látható. Az a-p elhelyezkedésű gyöngysor szerű gócok részben konfluálnak. Egy 

nagy méretű eltérés látható a jobb occipitalis szarv mellett lateralisan, ennek kiterjedése 

2,9cm ap, l,4cm latero-lateralis, 1,1cm verticalis, alakja rectanguláris.  

Mk. occipitalis szarv mögött csíkszerű jelfokozódás van PD es T2 súlyozással.  

A corpus callosum dorsalisan kifejezetten vékonyabb.  

KÉRDÉS:  

Az SM-es góc aktivitása kimutatható  

A. T2 súlyozással.  

B. T2* súlyozással  

C. T1 súlyozás késleltetett kontraszttal  

D. T2 súlyozás késleltetett kontraszttal  
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10.10 X. ESET 

X / XIII ESET 

   

Anamnézis: 43 éves nőbeteg.  

Jelen panaszok: A beteget egy hete tartó, hirtelen kialakult erős, lüktető, kezdetben jobb  

oldalon fejtetőn, majd mindkét oldalon retro- és periorbitalisan, valamint fejtetőn és időnként 

halántéktájon észlelt fejfájás miatt vizsgáljuk. Tarkója kötött. Kernig jel.  

Képalkotók:  

 
1. ábra 

 
2. ábra  

 

1., 2. ábra: Natív koponya CT-vizsgálat  
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Radiológiai leírás:  

A középvonal megtartott.  

A külsõ liquorterek jobb temporo-parietalis túlsúllyal kifejezetten szűkek.  

A belsõ liquorterek normális tágasságúak.  

Jobb oldalon insularisan több sulcusban is hyperdensitás látható, SAV-nak megfelelően.  

A vérzés eredete kétséges.  

Klinikai konzultációt követõen a beteg további vizsgálata MR-rel történik.  

 
3. ábra 

 
4. ábra 

 
5. ábra 

 
6. ábra 

 

3-6. ábra: MR vizsgálat 
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Radiológiai leírás:  

Jobb oldali túlsúllyal, de mindkét oldalon suprasellarisan magas jelintenzitás látható a T1 

súlyozott képeken. Jobb oldalon lateralisabban az insularis ciszternában kis magas jel 

mutatkozik. A FFE T2 képeken a leírt helyeken, de ezen kívül a bal insularis cisternában is és 

magasabban, fõleg jobb oldalon a sulcusokban jelszegény területek vannak. A 

kamrarendszerben vér nem mutatható ki.  

A basis közelében és az insulák felszíne mentén a FLAIR és T2 képeken az állományban 

kissé magasabb jel van, és máshol is kimutatható a felszín mentén keskeny sávban magasabb 

jel. A diffusios képeket a basis közelben a vér jelenléte zavarja. Friss ischaemiának megfelelő 

1 cm-es diffusio gátlás van azonban a jobb temporalis lebenyben, az insula közelében.  

Az MR angiographiás felvételeken az arteria carotis internák és a vertebralisok közel 

normális kaliberrel ábrázolódnak. Az összes többi ér azonban vékonyabb a normálisnál és 

közel szimmetrikusan a carotis internák oszlása alatti szakasza nem ábrázolódik, nem 

detektálható biztonsággal az oszlás, nem ábrázolódnak az erek az oszlástól 2.5 cm-re sem a 

mediának, sem  

az anteriornak megfelelõen. A distalisabban láthatóvá vált erek igen nagy kaliber ingadozást 

mutatnak és feltûnõen vékonyak. Nem ábrázolódik a cerebri posteriorok kezdeti szakasza 

sem.  

Vélemény:  

A CT vizsgálattal kimutatott subarachnoidalis vérzésnek megfelelõen kóros jel látható 

basalisan a nagyerek mentén, leginkább a jobb insularis régióban.  

Kis friss infarctus látható a jobb temporalis lebenyben.  

Az artériák igen rossz ábrázolódása hátterében kisebb részben a jelet zavaró vérzés, de 

döntõen a vérzés okozta spasmus áll. A vérzés forrása biztonsággal nem határozható meg a 

képek alapján. Szóba jön a jobb media-oszlás és a jobb carotis-oszlás aneurysmája, de a  

vérzésforrás lokalizációjához angiographiára van szükség.  

Epikrízis:  

A natív koponya CT vizsgálat jobb oldalon insulárisan subarachnoideális vérzést igazolt, 

vérzés forrást egyértelmûen nem sikerült detektálni, a koponya MRA alapján vsz. az a. 

cerebri media kezdeti szakaszából származik a vér. A fiatal, jó általános állapotban (Hunt-

Hess I.)  

lévõ beteg műtéti ellátás céljából idegsebészetre kerül.  

KÉRDÉS:  

Válassza ki a helyes állítást:  

1. A subarachnoidalis vérzések nagy része traumás eredetű.  

2. A subarachnoidalis vérzés leggyakrabban a Willis-kör bogyó aneurysmáiból ered.  

3. A subarachnoidalis vérzés az ACM circumferens ágain a leggyakoribb.  

4. A subarachnoidalis vérzés kizárólag az állományi vérzés kitöréséből származik.  
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10.11 XI. ESET 

XI / XIII ESET 

   

Anamnézis: 71 év férfi ismert COPD, egyéb betegséget nem említ.  

Jelen panaszok:  

Három nappal ezelőtt ágyáról leesett, ezt követően alakult ki bal oldali végtag gyengesége.  

A beteg éber, dysarthriát, bal oldali spasticus enyhe-kp. fokú hemiparesist, vizuális és  

tactilis neglect syndromát, dezorientációt észleltek.  

Képalkotók:  

 
1. ábra 

 
2. ábra 
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3. ábra 

 

1-3 ábra: Natív és kontrasztdúsított koponya CT-vizsgálat 

   

Radiológiai leírás:  

Jobb oldalon fronto-parieto-temporalisan a lamina interna mentén élesen el nem határolódó, 

extraaxialisan elhelyezkedõ kb. 140x20-25mm-es isodens térfoglalás figyelhető meg. Benne 

több kisebb hyperdenzitás is látható.  

Benne kontrasztanyag halmozás nem látható.  

Az elváltozás 15mm-es középvonali áttolást, valamint subfalcialis herniatiot okoz.  

Kisgyai tonsillák beékelõdésére utaló jel nem mutatható ki.  

A jobb hemispherium comprimált, és balra dislocalt. A jobb oldalkamra dislocalt, a frontalis 

és occipitalis szarv comprimalt, a temporalis szarv tágult. A bal oldalkamra tágult, a cella 

media szintjében 12mm szélességû.  

Vélemény:  

Jobb oldali igen nagy kiterjedésű atípusos extraaxialis térfoglaló folyamat bevérzéssel, 

középvonali áttolással és compressios jelekkel: chronicus, frissen bevérzett subduralis 

haematoma.  

Idegsebészeti konzilium javasolt!  

   

Epikrízis:  

Koponya CT vizsgálat jobb oldalon kiterjedt subdurális hematomát igazolt, jelentős fokú 

középvonali áttolással, szubfalciális herniatioval, a jobb oldali kamrarendszer nem  

detektálható, teljes mértékben komprimált. Ez tüneteit magyarázza.  

Nyaki ér UH vizsgálat áramlászavart nem okozó atherosclerosist mutatott.  

Laborvizsgálatai során durva fokú eltérést nem észleltünk, vérképe,alvadási paraméterei 

rendben voltak.  

A beteget további ellátása céljából idegsebészetére küldjük.  
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KÉRDÉS:  

Válassza ki a hamis állítást:  

1. A subduralis haematoma elsősorban vénás eredetű.  

2. Az epeiduralis haematoma gyorsan nő, mert rendszerint arteriás eredetű.  

3. A subduralis haematomát szenvedett betegek átlagéletkora magasabb, mint az epiduralis 

haematomát kapottaké.  

4. A subduralis heamatoma rendszerint lencse alakú.  
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10.12 XII. ESET 

XII / XIII ESET 

   

Anamnézis: 51 éves nőbeteg.  

Jelen panaszok: Élete első bal oldali focalis Jackson-rohama zajlott. Jobb oldali térszűkítő 

folyamat kizárása céljából kérik vizsgálatát.  

Korábban epilepsias rohama nem volt, lumbalis discushernia miatt operálták.  

Képalkotók:  

 
1. ábra 

 
2. ábra 

 

1., 2. ábra: Natív koponya CT-vizsgálat 

 
3. ábra: Kontrasztdúsított koponya CT-vizsgálat  

 

   

Radiológiai leírás I:  

Jobb oldalon magasan parietalisan a convexitáson egy 17mm átmérőjű, a natív  

sorozatokon 63HU denzitású, friss vérzésnek megfelelő hyperdenz eltérés  

ábrázolódik. Körülötte, főként a parieto-frontális lebenyben kiterjedt perifocalis  

oedema ábrázolódik.  

A kontrasztdúsított felvételeken, a vérzéstõl rostralisan a frontális lebenyben a  

parasagittalis síkban, a convexitástól egészen a jobb oldalkamrába terjedõen  

15-20 mm szélességű, kontrasztanyagot halmozó eltérés látható.  

A jobb oldalkamra jelentős mértékben compirmált, a középvonal 5mm-nyit balra  

helyezett.  
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Jobb oldali túlsúllyal a felületi liquorterek comprimáltak.  

A kisagyi tonsillák a foramen magnum szintjében helyezkednek el.  

A koponyacsontokon kóros szerkezeti eltérés nem látható.  

Vélemény:  

Jobb oldalon az oldalkamrát komprimáló és dislocaló, részben bevérzett térfoglaló  

folyamat, mely morphológia alapján felveti a primer lymphoma lehetőségét, de egyéb tumor 

sem zárható ki. MR-vizsgálata javasolt.  

MR-vizsgálat 1 nappal később  

  

 

4., 5. ábra: FLAIR 

  

 

6., 7. ábra: T1W + kontrasztanyag 

   

Radiológiai leírás II :  

Jobb oldalon az oldalkamrák cella mediájának síkjától kezdődően, egészen a  

convexitásig terjedő, axialis síkban 20 mm, cranio-caudalisan kb. 60 mm  

kiterjedésű kóros terület figyelhető meg a középvonal mellett, melyen belül  

kontrasztanyag adását követően számos gyűrűszerű halmozást mutató kóros  

képlet észlelhető, a convexitás közelében 17 mm átmérőjű bevérzett terület  

is ábrázolódik. Az elváltozás beterjed a corpus callosum törzsébe, valamint  

az oldalkamrák cella mediájának magasságában a bal hemispheriumba is  

sávszerûen. Az elváltozás körül kiterjedt kesztyűujjszerű oedema figyelhető  

meg. Egyebütt érdemi kóros jeleltérés nem ábrázolódik. A kóros terime kb. 5  

mm-rel a középvonalat jobbról balra dislocalja.  

A kisagyi tonsillák néhány mm-rel az öreglik síkja alá terjednek, de  

compressiora utaló jel jelenleg nem figyelhető meg.  
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Vélemény:  

A jobb hemispherium medialis felszíne mentén elhelyezkedõ szabálytalan  

alakú, többszörös gócokból álló térfoglaló folyamat, mely érinti a corpus  

callosumot és a bal hemispheriumba terjedésre utaló diszkrét jel is  

észlelhetõ. Az elváltozás elsősorban glioblastoma multiforme gyanúját veti fel.  

Epikrízis + Szövettan:  

Mûtéti megoldás: jobb fronto-centro parasagittalis craniotomiát követően a corpus callosumot 

is involváló tumort subtotalisan eltávolították, szövődmény nem volt.  

Szövettani vizsgálat alapján a tumor glioblastoma multiformenak bizonyult.  

KÉRDÉS:  

Melyik állítás igaz a glioblastoma multiforméra?  

a. jellemző formája a pillangó jel - bihemisphericus megjelenés  

b. gyakori a ventricularis lokalizáció  

c. leginkább infratentroialias helyzetű tumor  

d. gyermekkorban az egyik leggyakoribb tumor  
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10.13 XIII. ESET 

XIII / XIII ESET 

   

Anamnézis: 75 éves férfibeteg.  

Jelen panaszok: Két-három órával ezelőtt hirtelen kezdődött átmeneti  

jobb oldali hemiparesis miatt vették fel, mely állapot a mentőben megismétlődött. Mentősök 

elmondása szerint teste megfeszült, utána jobb hemiparesist és mintegy tíz percen át tartó 

tudatzavart észleltek.  

Felvételekor tudata tiszta, enyhe jobb oldali hemitünetekkel.  

Intracranialis vérzés? Ischaemias laesio?  

Képalkotók:  

 
1. ábra 

 
2. ábra 

 
            3. ábra 

 

1-3 ábra: Natív koponya CT vizsgálat 
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4. ábra 

 
5. ábra 

 

4., 5. ábra: Kontrasztdúsított koponya CT-vizsgálat 

 
6. ábra: Coronalis sík 

 

   

Radiológiai leírás I:  

Erősen tágult oldalkamrák (cella mediak szélessége kb. 25 mm), mérsékelten-közepesen 

tágabb III. (14 mm) és IV. kamra. Frontotemporalisan közepesen, egyebütt legfeljebb 

mérsékelten tágabb külső liquortér. A vertex közelében szűk sulcusok.  

Koponyaűri vérzés kizárható.  

Kontrasztanyag adását követően a nagyobb intracranialis artériák telődnek.  

A sinus sagittalis superiorban és a jobb sinus transversus mediális szakaszán 40-70  

HU denzitású, szabálytalanul háromszögletű hyperdenz sáv követhető a  

posztkontrasztos képeken. A sinus sagittalis. sup. részben kiszélesedett. Bal sinus transversus 

nincsen (variáció).  

Vélemény:  

Friss sinusthrombosis (sinus sagittalis sup., transversus l.d.).  

Jelentős atrophia cerebri.  

KÉRDÉS:  

Melyik nem a sinus thrombosis CT jele?  

a. „Gács” jel.  

b. „ Empty delta”.  

c. Dense clot sign.  

d. Cord sign.  
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11 Fej-nyaki képalkotó diagnosztika (V Eset)  

11.1 I. ESET 

I / V ESET 

   

Az 51 éves nőt 4 napos fokozódó jobb oldali szemfájdalom, duzzanat miatt szemészeti 

szakrendelőből fül-orr-gégészeti osztályra utalták további ellátás céljából.  

Labor adatok: Fvs: 19.5 G/L, Wgr emelkedett, CRP: 250 mg/L.  

Akut arckoponya CT:  

 
1. kép: natív sorozat, axialis  

 
2. kép: iv. kontrasztdúsított sorozat, axialis  

 
3. kép iv. kontrasztdúsított sorozat, coronalis  

 

Leírás: A jobb orbitában postseptalisan-extraconalisan, nasalisan egy 28x10 mm átmérőjű, 

kissé inhomogén, a kontrasztanyagot széli részén enyhén halmozó hypodenz  

eltérés látható. A m. rectus medialis temporalis irányban diszlokált és komprimált, oedemas. 

Környezetében az extraconalis zsírszövet beszűrt. Kifejezett periorbitalis propagáció is 

látható: preseptalisan a subcutan szövetek denzitásemelkedése figyelhető meg. A nervus 

opticus fizológiás hajlatai kiegyenesedtek, a bulbus exophthalmusban.  

(Az ábrázolt volumenbe került intracranialis szeletek érdemi kóros eltérés nélkül, a sinus 

cavernosus telődése normális.)  
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1. Mi a legvalószínűbb diagnózis?  

A. orbita idegentest  

B. orbita abscessus és cellulitis  

C. orbita tumor  

D. endocrin ophthalmopathia  

 
4. kép: natív sorozat, axialis – csontos algoritmus  

 

Leírás: Az eltérés mellett az orbita medialis fali kontúrja elvékonyodott, helyenként 

megszakadt. Az os ethmoidaleban a jobb oldalon néhány elülső és középső rostasejt 

részlegesen kitöltött.  

2. Orbita postseptalis lokalizációjú abscessusának hátterében gyakran előforduló 

kórfolyamat?  

A. orbita idegentest  

B. helminthiasis  

C. ethmoiditis acuta  

D. odontogén gyulladásos folyamat  

A vizsgálatokkal kiderített jobb oldali medialis orbitatályogot, periorbitalis cellulitist, néhány 

elülső és középső rostasejt kitöltöttséggel ITN-ban (intratrachealis narcosis) megoperálták.  

FESS (functional endoscopic sinus surgery) mûtét: infundibulotomia, elülső és hátsó 

rostasejt-sanatio (min. polyposus nyálkahártya eltávolítás a rosták területéről (akut 

ethmoiditis nem volt), min. zavaros váladék leszívása az arcüregből, majd a lamina papyracea 

részleges elvétele után az orbita tályog megnyitása, bőséges purulens váladék leszívása 

(tenyésztés: S. aureus, H. parainfluenzae). Empírikus intravénás antibiotikus kezelés, a 

tenyésztés eredményének megérkezésekor célzott folytatás.  

Labor paraméterek alakulása 6-10 napon belül:  

Fvs: 9 – 9, majd 17 – 13 G/L ; CRP: 200 – 42 – 9 – 4 mg/L  

A terápia ellenére változatlan szemészeti status miatt  

akut orbita MR-vizsgálat történt:  
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5. kép: T1-súlyozott natív, coronalis  

 
6. kép: iv. kontrasztdúsított T1-súlyozott coronalis  

 
7. kép: iv. kontrasztdúsított T1-súlyozott, axialis 

 

A jobb orbitában a korábbi eltérés helyén körülírt, kontraszthalmozást nem mutató, 

szabálytalan alakú folyadékgyülem. Residualis absessus?  

Emiatt akut jobb oldali orbitotomia és re-FESS történt ITN-ban:  

Az orbitában szöveti gyulladás volt, tályog nem volt azonosítható, szövettani elemzés  

céljából mintavétel történt, melynek eredménye gyulladást igazolt.  

3. Komplikált, orbitát érintő gyulladásos folyamat esetén elkészült iv. kontrasztos T1-

súlyozott SE+FS axialis MR-szekvencia mellett feltétlenül szükséges még egy... elkészítése.  

A. T2-súlyozott FSE axialis, n. opticussal párhuzamos szekvencia  

B. T2-súlyozott FSE+FS coronalis szekvencia  

C. T1-súlyozott SE axialis szekvencia  

D. iv. kontrasztos T1-súlyozott SE+FS coronalis szekvencia  

Naponkénti szemészeti kontroll vizsgálat, lokális kezelés és szteroid lökéskezelés mellett a 

beteg állapotában szubjektív és objektív javulás. A postoperativ 10. napon varratait 

eltávolították.  

Fül-orr-gégészeti szempontból tejesen gyógyult, a szemmozgások mediál felé  

még korlátozottak.  
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11.2 II. ESET 

II / V ESET 

   

A 33 éves nő fül-orr-gégészeti osztályos sürgősségi felvétele történt a nyak bal oldalán 

hirtelen növekvő, fájdalmas terime miatt, obszerváció céljából. Felvételekor felső légúti 

hurutos fertőzése nem zajlott, nyelés panasza, légzés panasza, láza nem volt. 

Laborparamétereiben érdemi kóros eltérés nem volt.  

Fizikális vizsgálatával a klinikai képet egybevetve haemangioma lehetősége merült fel.  

Nyaki UH-vizsgálat:  

 
1.kép 

 
2.kép 

 
3.kép 

 
4.kép 

 
5.kép 

 

Leírás: a nyak bal oldalán a középső harmadban, a m. sternocleidomastoideus alatt, az 

elemelő, 4.3 x 3.3 x 1.2 cm-es, éles kontúrú, sűrű, zavaros bennékű cystosus képlet 

ábrázolódik, melynek belső falán több, echodús, noduláris képlet van. Az eltérés az art. 

carotis communisszal és v. jugularis internával közvetlenül szomszédos. Belsejéből kóros 

doppler-jel nem nyerhető.  
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1. Az UH-képek alapján mi a legkevésbé valószínű diagnózis?  

A. carotis-glomustumor  

B. branchiogén cysta  

C. haematoma  

D. Lymphokele  

UH-vezérelt aspirációs cytológia során 10 ml alvadt vér jellegű aspiratum ürült. Hámsejt nem 

fordult elő. Vélemény: Haematoma.  

A képlet másnapra visszatelődött. Kontroll UH-vizsgálat számottevő morfológiai változást 

nem jelzett.  

Kontroll UH-vizsgálati leírás: az előző nap nagyrészt leszívásra került cysta visszatelődött. 

Bennéke döntően echoszegény, fluctuatiót mutat (sűrűsödő haematoma). Nyaki nagyér 

képlettel való kapcsolatra utaló kóros doppler-jel nem ábrázolódott.  

A klinikum alapján felemerült vascularis eredetű térfoglalás irányában nyaki MR-vizsgálat 

történt.  

 
6. kép: T1-súlyozott, axialis  

7. kép: T1-súlyozott coronalis 

 
8. kép: T1-súlyozott axialis + FS  

9. kép: STIR coronalis 

 
10. kép: iv. kontrasztos T1-súlyozott axialis + 

FS 

 
11. kép: iv. kontrasztos T1-súlyozott 

coronalis + FS 
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12. kép: T2-súlyozott axialis  

13. kép: T2-súlyozott coronalis 
 

Leírás: A bal sternocleidomastoideus alatt egy 3,9x3,2x2,2cm-es cystosus laesio van, 

kontúrja éles, fal vékony. Oldalra előboltosulásokat mutat, így rekeszes jellegű septum 

nélkül. Fala vékony. Natívan mind T1-súlyozott, mind T2-súlyozott, mint STIR-jellegû 

képeken magas jeladású. A jelmenet sedimentatios jelleggel változik: T2-súlyozott és 

diffúziós képeken (nem demonstrált) vízszintes folyadék-folyadék nívó sejthető. Az ADC 

térképeken csökkent diffúziós koefficiens (nem demonstrált) a CSF-hez viszonyítva. Az 

elváltozásban vascularisált tumorra jellemző érképlet nem igazolható. Ugyanakkor az oldala 

mentén futnak kisebb erek. Kontrasztanyag adását követõen a cystosus képlet magas 

jelintenzitása nem emelkedik. Vélemény: A cystosus eltérés MR karakterisztikája 

vascularisalt tumor ellen  

szól. Bevérzett lateralis cysta lehet. Lymphaticus komponens nem zárható ki.  

2. A nyakon adiposus környezetben előforduló eltérés MR-vizsgálata során leginkább nem 

elhagyható(k):  

A. multiplanaris mérések  

B. diffúziósúlyozott-szekvencia  

C. zsírszuppressziós mérések  

D. sagittalis T1-súlyozott szekvencia  

Pajzsmirigy szcintigráfia szerint a pajzsmiriggyel az elváltozás összefüggést nem mutat.  

3. az UH, az UH-vezérelt aspiráció és az MR-vizsgálat eredménye alapján legvalószínűbb 

diagnózis?  

A. haemangioma  

B. glomus-tumor  

C. Lymphoma  

D. bevérzett branchiogén cysta  

Beavatkozás: Exst cystae colli lat l.s.(narc)  

A cystát ITN-ban eltávolították az anyagot szövettani vizsgálatra küldték.  

Szövettan: A cysta lumenében a falhoz áló beemelkedő képletek lymphoidsejtes gócokat is 

tartalmazó zsirszövetnek felelnek meg. Branchiogen cystára jellegzetes struktúra vagy 

hámbélés illetve igazolható endothel vagy egyéb sejtes réteg az üreges képződmény 

belfelszinén nem azonositható. Az eltávolított képlet a szöveti kép alapján pseudocystának 

felel meg (nincs hámbélése), amelynek eredetére vonatkozóan a szöveti kép nem ad 

egyértelmű támpontot.  

Dg.: (Pseudo)cysta lateralis colli l.s.  
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11.3 III. ESET 

III / V ESET 

   

27 éves nő nyelv alatti duzzanattal, nyelvmozgási nehezítettséggel kereste fel a szájsebészeti 

ambulanciát. Panaszai étkezést követően romlanak. Fizikális vizsgálata után a szájfenék UH-

vizsgálatát kérték.  

Szájfenék UH-vizsgálata:  

 
1. kép 

 
2. kép 

 
3. kép 

 
4. kép 

 
5. kép 

 

Leírás: A szájfenéken jobb oldalon a sublingualis régióban a m. mylohyoideus lemezét 

respektáló, a jobb glandula sublingualis közvetlen szomszédságában elhelyezkedő, 33 x 19 x 

14 mm átmérőjű, vékony falú cystosus képlet ábrázolódik. Bennéke echomentes. Dorsalisan a 

gl .submandibularis mélybe nyúló lebenyrészletéig terjed.  
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1. A m. mylohyoideus mely térségeket választja el egymástól?  

A. a sublingualis és a buccalis teret  

B. a sublingualis és a submandibularis teret  

C: a submentalis és a submandibularis teret  

D. a submandibularis és a parapharyngealis teret  

2. Az UH-lelet alapján legvalószínűbb diagnózis?  

A. sublingualis ranula  

B. medialis nyaki cysta  

C. Warthin-tumor  

D. sublingualis haematoma  
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11.4 IV. ESET 

IV / V ESET 

   

A 29 éves nő jelentkezik szájsebészeten 6 hónapja észlelt bal oldali arcduzzanata miatt, mely 

1.5 hónapja panaszt okoz: szájnyitási korlátozottság, enyhe fájdalom. Az utóbbi 3 hónapban 

jelentős testtömegvesztésről is beszámol.  

Fizikális vizsgálat után az arckoponya CT-vizsgálatát indikálták.  

Arckoponya CT-vizsgálat:  

 
1. kép: Natív CT, axialis  

 
2. kép: iv. kontrasztos CT, axialis  

 
3. kép: 

 
4. kép: Natív CT, coronalis, csontalgoritmus 
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5. kép: 

 

1. Mely kompartment(ek) érintett(ek) az alábbiak közül?  

A. parotis tér  

B. masticator tér és mély buccalis tér  

C. parapharyngealis tér  

D. submandibularis tér  

Leírás: A bal oldali masticator- és mély buccalis-tér kiindulásával a bal sinus maxillaris hátsó 

falát széles ívben bedomborító, a lumentől vékony csontlemezzel határolt lágyrészterime 

ábrázolódik. Az eltérés buccalisan az elülső lágyrészekbe tör. Inhomogén iv. 

kontrasztdúsítást mutat.  

A folyamat alaposabb képi diagnosztikai értékelése célzatával arckoponya MR-vizsgálat is 

történt:  

 
6. kép: T2-súlyozott axialis 

 
7. kép: T2-súlyozott axialis + FS 

 
8. kép: T2-súlyozott coronalis 

 
9. kép: T2-súlyozott coronalis + FS 
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10. kép: iv. kontrasztos T1-súlyozott axialis 

 

Leírás: A bal masticator- és mély buccalis-terekt kitöltő. Az arcon a frontalis buccalis 

lágyrészekbe törő, karéjozott lágyrészterime ábrázolódik. T2-súlyozott szekvenciákon 

jelmenet inhomogénen, mérsékelten jelintezív. Zsírszuppressziós szekvenciákkal jelintezitása 

magas marad. Iv. kontrasztdúsított T1-súlyozott sorozattal enyhén vascularizált.  

2. Mely vizsgálati sorozattal ábrázolható leginkább a sinus maxillaris csontos fala?  

A. T2-súlyozott + FS szekvencia  

B. csontalgoritmussal készült CT-vizsgálat  

C. arckoponya röntgen felvétel  

D. panorama röntgen  

3. Lágyrésztumorok legjobb kontrasztfelbontását eredményező vizsgálati módszer:  

A. röntgen felvétel  

B. PET-CT  

C. MR-vizsgálat  

D. Cone-beam CT-vizsgálat  

E. CT-vizsgálat  

Többszöri probaexcízióval (prex) érdemi szöveti minta nem volt nyerhető. Tumorredukció 

során intraoperatív prex chondomyxoid fibromát igazolt.  

A szövettani minta végső feldolgozása alapján:  

Neurofibrosarcoma /malignus peripherias nerve sheet tumor-MPNST/  
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11.5 V. ESET 

V / V ESET 

   

45 éves nő régóta fennálló hallás- és fülpanaszokkal. 6 éve mindkét oldalon hallókészüléket 

hord. Fül-orr-gégészeti statusában jobb oldalon tympanoscleroticus dh, ill. a hallójárat hátsó  

falának kirágottsága, ill. hámzsák látható.  

1. A középfül (hallócsontok) statusának megítélésére legalkalmasabb módszer:  

A. belső fül MR-vizsgálat  

B. koponya CT-vizsgálat  

C. os temoprale HRCT-vizsgálata  

D. Schüller-felvétel  

A jobb oldali dobüreg, valamint egyensúlyszerv, hallócsontok, n. facialis, ill. annak 

csatornájának megítéléséhez kérik képalkotó vizsgálatát.  

Os temporale HRCT-vizsgálata:  

 
1. kép: axialis 

 
2. kép: jobb fül, axialis, nagyított 

 
3. kép: jobb fül, axialis nagyított 

 
4. kép: coronalis 

 
5. kép: coronalis 
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6. kép: jobb fül, coronalis - nagyított 

 
7. kép: jobb fül, coronalis - nagyított 

 

Leírás: Jobb oldalon a külső hallójárat belső részén egyenetlen kontúrú, kb. 10mm  

nagyságú képlet, mely a külső hallójárat csontos falát az elülső és a felső részen erodálja. A 

képlet a dobhártyát benyomva a dobüreg felé terjeszkedik. Nagyrészben körülveszi a 

hallócsontocskákat is. A malleus, valamint az incus jelentős része nem ismerhető fel. A 

dobüreg elülső, felső és lateralis része kitöltött. A tegmen tympani ép. A dobüreg medialis 

fala ép. A facialis csatorna lefutásában egész végig követhető. A facialis csatorna csontos fala 

épnek tűnik, bár a dobüregi szakasz hátsó részénél a képlettől el nem választható.  

Vélemény: Jobb oldalon a külső hallójárat belső részén az elülső, felső fali csontdestructiot 

okozó képlet, mely destruálja, és medial felé dislocalja a hallócsontocskákat. A facialis 

csatorna és a belsõfül képletei, valamint a tegmen tympani ép.  

2. Legvalószínűbb diagnózis:  

A. serosus otitis media  

B. otitis externa  

C. acusticus neurinoma  

D. cholesteatoma –csontdestrukcióval  
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12 Az emlő képalkotó diagnosztikája (VI Eset) 

12.1 I. ESET 

I / VI ESET 

   

Anamnézis:  
1996. uterus exstripatio myoma miatt.  

2008. jobb emlő eltávolítás (lobularis cc), Onkológiai kezelés.  

2009. cc peritonei sigma szükület miatt subcutan előhelyezés.  

Jelen panaszok: bal emlőt kitöltő tumor miatt mastectomiát terveznek onoklógiai konzílium 

alapján.  

Fizikális vizsgálat:  
Jobb oldalon Patey műtét utáni állapot. A mellkasfalon kóros nem tapintható.  

Bal emlő K5:  

A medialis felső quadrans kivételével az egész emlő tömött tapintatú, melyen belül 

felfedezhető egy-egy körülírtabb, elmosódott határú góc is. A külső felső negyedben jelentős 

bőrretractio is megfigyelhető. Az alsó negyedek területén a bőr kifejezetten megvastagodott, 

infiltralt. Az axillák szabadok.  

Mammográfia:  

 
LCC 

 
LMLO 

 

Bal emlő R5:  

A medialis felső quadrans kivételével az egész emlő területén számos szabálytalan alakú 

elmosódott határú , helyenként nyúlványos kontúrú képlet látható kóros meszesedés nélkül. A 

bőr az egész emlő területén egyenetlenül megvastagodott.  

   

Ultrahang vizsgálattal:  
Bal emlő U5:  

A mammográfián látott gócoknak megfelelően számos részben conflualo, inhomogén 

szerkezetű szabálytalan alakú echoszegény terület van. Jobb oldalon a mellkasfalon kóros 

echoszerkezeti eltérés nem látható.  

Az axillákban pathológiás nyirokcsomó nem látható.  
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A parasternalis, supraclavicularis és infraclavicularis regiókban kóros eltérés nem figyelhető 

meg.  

Vélemény:  
Csaknem az egész bal emlőt érintő több gócú malignus folyamat.  

Biopsia és onkológiai konzílium javasolt.  

Szövettan / cytologia:  
A bal emlő külső quadransainak határán észlelhető echoszegényebb területből történt 2x-es 

vékonytűbiopsia.  

A vizsgálat alapján nagy valószínűséggel lobularis carcinoma infiltratiojáról van szó a 

biopsiázott területen belül.  

   

KÉRDÉS:  
Jelölje meg a helytelen választ!  

A lobuláris carcinomára jellemző:  

A.: A lobularis carcinoma az emlőben leggyakrabban előforduló malignus tumor  

B:: Sok esetben bilateralis elváltozás  

C.: Gyakran több gócú a folyamat  

D.: A mammográfiás felvételeken néha csillag alakú képletként mutatkozik.  
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12.2 II. ESET 

II / VI ESET 

   

Anamnézis: malignoma miatt jobb oldali emlőablatio.  

Emlőpótlás TRAM lebenyből.  

Jelen panaszok: Kontroll vizsgálat onkológiai ellenőrzés keretében. Panaszmentes.  

Fizikális vizsgálat:  
Bal oldalon TRAM lebenyből képzett emlő.  

Mindkét emlő K1:  

Az emlőkben kóros eltérés nem tapintható.  

Az axillák szabadok.  

Mammográfia:  

 
RCC 

 
LCCC 

 
R MLO 

 
L MLO 

 

Jobb emlőben részleges adiposus involutiot látni.  

Jobb emlő: R1.  

Az emlőben kóros lágyrészárnyék, kóros mészárnyék, szerkezeti torzulás nem látható. A bőr 

normális vastagságú.  

Képzett bal emlő.: Kóros eltérés nem látható.  
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Ultrahang vizsgálattal:  
Mindkét emlő U1:  

Sem a képzett bal oldali emlőben, sem a jobb emlőben kóros echoszerkezeti eltérés nem 

ábrázolódott.  

Az axillákban pathológiás nyirokcsomó nem látható.  

A parasternalis, supraclavicularis és infraclavicularis regiókban kóros eltérés nem figyelhető 

meg.  

Vélemény:  
Malignitás, recidíva jelei nem láthatók.  

KÉRDÉS:  

Jelölje meg a helytelen választ:  

Malignoma műtéte után az emlő részleges vagy teljes pótlása történhet:  

A.: Saját szövettel  

B.: Idegen anyaggal  

C: A nagyobb emlő pótlása leggyakrabban a hasi, TRAM lebenyből történik  

D.: A rekonstrukció mindig halasztott műtéttel végzendő.  
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12.3 III. ESET 

III / VI ESET 

   

Anamnézis: 1986. st. post hysterectomiam.  

Jelen panaszok:  
2011. elején kezdődtek hátfájdalommal, csípőfájdalommal. Bal oldali csípőfájdalmait 

kifejzettebbnek mondja, mely járási, állási nehezítettséget is okoz. Néha éjszaki izzadás 

jelentkezik, de utóbbi időben nem tapasztalta.  

Testsúlya nem változott utóbbi időben. Testmagassága 6 cm-t csökkent 2010. decembere óta.  

Emelkedett CL125, NSE, cyfra2.  

CT-vizsgálat (mellkas, has és kismedence):  

Az ábrázolódott csontok csaknem mindegyikén kiterjedt, durva liticus eltérés figylehetőek 

meg.  

St. post hysterectomiam. Az ovariumok a kornak megfelelő morfológiájúak, bennük és a 

környezetükben egyértelmű körülírt eltérés nem látható.  

Vélemény:  

Az ábrázolódott csontokon kiterjedt diffúz liticus metastaticus elváltozások mutathatók ki.  

Primer tumorra utaló elváltozás biztonsággal nem igazolható.  

   

Fizikális vizsgálat:  
Mindkét emlő K1: Az emlőkben kóros eltérés nem tapintható. Az axillák szabadok.  

Mammográfia:  

  

 

1., 2. ábra 

 
 

 

3., 4. ábra 
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Adiposusan involvalt emlők.  

Jobb emlő R4: A medialis quadransok határán a mamillától kb. 5 cm-re egy 8 mm-es csillag 

alakú képlet látható, területén benignus mésszel.  

Bal emlő R1: Az emlőben kóros lágyrészárnyék, kóros mészárnyék, szerkezeti torzulás nem 

látható. A bőr normális vastagságú.  

Ultrahang vizsgálattal:  
Jobb emlő U4: Jobb oldalon a medialis quadransok határán egy kb. 6 mm-es echoszegény, 

elmosódott határú képlet van, mögöttes hangárnyékkal.  

Bal emlő U1: Az emlőben kóros echoszerkezeti eltérés nem ábrázolódott. Az axillákban 

patológiás nyirokcsomó nem látható.  

Vélemény:  
A jobb oldalon látható csillag alakú képlet malignitás alapos gyanúját kelti, pontos 

tisztázására UH vezérelt FNAB szükséges.  

Szövettan / cytologia:  
FNAB történt jobb emlőben medialis quadransok határán jelzett 6 mm-es echoszegény 

mögöttes hangárnyékot adó képletből.  

Diagnózis/vélemény:  

A cytologiai kép alapján nagy valószínűséggel az emlő jól differentialt invasiv ductalis vagy 

esetleg lobularis carcinomájáról lehet szó. Mindenképpen a képlet eltávolítása és szövettani 

vizsgálata javasolt.  

Csontszcintigráfiás vizsgálat:  
Alkalmazott radiopharmacon: MDP Tc-99m (13861), mennyisége: 700 MBq  

Lelet:  

Anterior és posterior irányú planaris adatgyűjtést végeztünk a teljes csontrendszerről. 

SPECT-CT leképezés történt a fej-nyaki régióról.  

A csontrendszerben elszórtan (a koponyában, számos csigolyában és bordában, a sternumban, 

a claviculákban és scapulákban, a medencecsontokban, a humerusokban és a femurokban) 

számtalan focalis radiofarmakon halmozás detektálható. A CT-vel leképezett csontokban  

számtalan lyticus góc ábrázolódik.  

Vélemény: Multiplex ossealis metastasis.  

KÉRDÉS:  

Jelölje meg a helytelen választ:  

A mammográfiás felvételeken látható csillag alakú képlet  

A.: Mindig malignus elváltozást jelez  

B.: A malignus daganatok leggyakoribb megjelenési formája a röntgenfelvételeken  

C.: Ritkán benignus elváltozások is mutatkoznak ilyen formában  

D.: A” sugaras heg” fekete csillag formában jelenik meg  
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12.4 IV. ESET 

IV / VI ESET 

   

Anamnézis: 2008. Melanoma malignum (Clark III.), jobb axillaris SLNB (szentinel 

nyirokcsomó eltávolítás).  

Jelen panaszok:. Rendszeresen járt szűrővizsgálatra. Malignitásra utaló eltérést nem találtak. 

Jelenleg is panaszmentes. Szűrővizsgálatra jelentkezik.  

2008.  

Fizikális vizsgálat:  
Az emlőkben és a nyirokcsomó régiókban kóros eltérés nem tapintható. Bal oldalon a 

bőrelváltozás változatlanul megfigyelhető.  

Mammográfia és UH vizsgálat. Lelet:  

Mindkét emlőben teljes adiposus involutio utáni állapotot látni. Jobb oldalon a belső felső 

negyedben látott alacsony denzitású kissé lobulalt kontúrú, benignus jellegű elváltozás 

változatlan méretben és formában ábrázolódik. Bal oldalon az alsó negyedek vetületében egy 

5 mm-es kerekded , éles határú szintén benignus jellegű képlet ábrázolódik, mely a 

bőrelváltozásnak megfelel.  

UH vizsgálattal az emlőkben kóros eltérés nem látható. Mindkét axillában egy-egy 1 cm 

körüli reaktív jellegű nyirokcsomó figyelhető meg.  

Vélemény:  

Apró benignus képlet a jobb emlőben..  

2011.  

Fizikális vizsgálat:  
Mindkét emlő K1: Az emlőkben kóros eltérés nem tapintható.  

Bal oldalon a parasternalis vonalban az alsó negyed medialis határán egy kb.1,5 cm-es 

bőrelváltozás látható.. Az axillák szabadok.  

Mammográfia:  

 
1. RCC 

 
2. LCC 



Orvosi képi diagnosztika CME 

 

108 

 

 
3. R MLO 

 
4. L MLO 

 

Adiposusan involvált emlők.  

Bal emlő R1: Az emlőkben kóros lágyrészárnyék, kóros mészárnyék, szerkezeti torzulás nem 

látható. A bőr normális vastagságú.  

Jobb emlő R3: A korábban is észlelt benigus jellegű képlet a külső-felső negyedben 

változatlanul ábrázolódik, e mellett szintén a külső-felső negyedben kb.10 óra irányban a 

mellkasfal előtt a mamillától 10cm-re egy 3mm-es nyúlványos kontúrú, alacsony densitasú 

képlet látható, mely a korábbi felvételeken nem ábrázolódik, területén egy pontszerű 

mészárnyék figyelhető meg.  

Ultrahang vizsgálattal:  
Mindkét emlő U1:  

A jobb oldali elváltozások nem azonosíthatók. Az emlőkben kóros echoszerkezeti eltérés nem 

ábrázolódott.  

Az axillákban pathológiás nyirokcsomó nem látható.  

Vélemény:  
Változatlan benignus képlet a jobb emlőben. Bizonytalan jellegű, új elváltozás jobb oldalon a 

jelzett regioban, melynek szoros ellenőrzése ill. MR vizsgálata javasolt.  

MRI vizsgálat történt. Eredménye nem volt egyértelmű.  

Kontroll UH vizsgálat:  
A mammográfia által jelzett képletnek megfelelően egy kb. 7 mm-es szabálytalan alakú 

elmosódott határú lágyrészképlet észlelhető. FNAB történt.  

Cytológia: sejtszegény kenet.  

Onkoteam javaslatára Roll-jelölés, sectorexcisio és SLNB történt.  

Szövettan: invasív ductalis emlőcarcinoma.  

KÉRDÉS:  

Jelölje meg a helyes választ  

Az emlő szűrővizsgálata ma Magyarországon  

A: kötelező jelleggel történik  

B.: 45 -65 éves korcsoportban évente végzik  

C.: 45-65 éves korcsoportban 2 évente történik  

D.: 40-65 éves korcsoportban évente kötelező  



12 Az emlő képalkotó diagnosztikája (VI Eset) 

109 

 

12.5 V. ESET 

V / VI ESET 

   

Anamnézis: 2006. l cm-es elváltozást vett észre a bal mellében, ekkor UH és FNAB készült, 

mely malignitást igazolt. Opus: exstirpatio tumoris mammae l.s. Szövettan: ductalis 

carcinoma, Grade III., a tumor a resectios felszínt elérte, ezért később a bal oldali emlő 

reexciosioja történt, melynek során a tumor ép szegéllyel került eltávolításra.  

BRCA 1 hordozó!  

Jelen panaszok: Kontroll vizsgálat az onkológiai ellenőrzés keretében. Panaszmentes.  

Fiatal korára való tekintettel emlő UH-kontrollok történtek.  

Utolsó UH-vizsgálat során meszesedések láthatóak a jobb emlőben, ezért mammográfia 

készült.  

Fizikális vizsgálat:  
Jobb emlő K5: A külső-felső negyedben az elülső axilláris vonalban egy kb.2cm-es életlen 

határú tömött képlet tapintható.  

Bal emlő K1: A külső-felső negyedben műtéti heg nyoma. Az emlőben kóros nem tapintható. 

Az axillák szabadok.  

Mammográfia:  

  

 

1., 2. ábra 

Glandularis szerkezetű emlőállomány.  

Jobb emlő R5: A külső-felső negyedben közvetlenül a mellkasfal előtt egy jól körülírt kb. 1,5 

cm-es területen számos malignus tíusu microcalcificatum ábrázolódik, mögöttes, 

környezetétől csak nehezen elkülöníthető, a látható szakaszon éles kontúrú lágyrészárnyékal. 

Egyéb eltérés nem látható.  

Bal emlő R1: A műtéti területen látható körülírt fibrosison kívül egyéb eltérés nem figyelhető 

meg.  

Ultrahang vizsgálattal:  
Jobb emlő U5:  

A mammográfia által jelzett és a tapintható képletnek megfelelően egy jól  

határolt, kissé echoszegény inhomogen szerkezetű lágyrészárnyék látható, melynek területén 

számos mésznek megfelelő apró echodenz, képlet ábrázolódik..  

Bal emlő U1: Az emlőben kóros echoszerkezeti eltérés nem ábrázolódott.  
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Az axillákban pathológiás nyirokcsomó nem látható.  

Vélemény:  
T.u. mal. mammae l.d.  

Bal oldalon műtét utáni állapot.  

A jobb oldali elváltozás UH vezérelt FNAB-ja javasolt.  

Szövettan / cytologia:  
A vizsgálat alapján minimálisan kiterjedt comedo necrosist mutató in situ carcinomáról van 

szó. Mindenképpen a képlet eltávolítása és sentinel nyirokcsomó vizsgálata javasolt.  

Műtét  
A jobb emlőből sectorresectio történt.  

KÉRDÉS:  

Jelölje meg a helyes választ  

A mikromeszesedések elemzésére a legjobb módszer:  

A.: Mammográfiás felvétel  

B.: MRI vizsgálat  

C: Mammográfiás felvétel, kiegészítve célzott nagyított felvételekkel  

D: Ultrahang vizsgálat  
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12.6 VI. ESET 

VI / VI ESET 

   

Anamnézis: 70 éves férfibeteg. Urológiai betegség, malignus anamnézis nincs. Hypertoniás, 

melyet kezelnek, rendszeresen ellenőrzik..  

Jelen panaszok: Háziorvosa küldi vizsgálatra. Néhány hete mindkét emlője 

megnagyobbodott érzékeny lett.  

Fizikális vizsgálat: Mindkét emlő szimmetrikusan, jelentősen megnagyobbodott, érzékeny. 

Gyulladásos jelek nincsenek. Körülírt képlet egyik emlőben sem észlelhető.  

Képalkotók:  
UH vizsgálat (képanyag nem került dokumentálásra) és mammográfiás vizsgálat történt.  

Mammográfia:  

 
1. RMLO 

 
2. LMLO 

 

Mindkét emlőben jelentősen felszaporodott a mirigyállomány, melyen belül, körülirt kóros 

képlet, kóros mészárnyék nem különíthető el.  

Ultrahang vizsgálattal az emlőkben diffúse felszaporodott mirigyállomány látható, melyen 

belül körülírt kóros képlet nem ábrázolódott. Az axillákban patológiás nyirokcsomó nem 

látható.  

Diagnózis: kétoldali gynecomastia  

Jelölje meg a helyes választ:  

A gynecomastia:  

A.: férfi emlő leggyakoribb jóindulatú elváltozása  

B.: mindig két oldali  

C.: csak UH-gal diagnosztizálható  

D.: később malignus folyamat alakul ki belőle  
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13 Gastroenterológia (V Eset) 

13.1 I. ESET 

I / V ESET 

   

Anamnézis: hypertonia, szédülés, jobb oldali Bell paresis, vasc. encephalopathia, cysta  

ovarii miatti lap.explor, hysterectomia, jobb oldali adnexectomia.  

Jelen panaszok: acut felhasi panaszok.  

Képalkotók:  

 
1. Nyílirányú mellkas felvétel 

 
2. Natív hasi felvétel: 

 

Radiológiai leírás:  

Mindkét tüdőfél transparens. A parenchymaban kóros eltérés nem mutatható ki. A lateralis 

sinusok szabadok. A szív nem nagyobb, kórosan nem configuralt. A rekeszívek alatt nagyon 

nagy mennyiségű szabad levegő látható.  

A hasban szabad levegő észlelhető nívóval. A colon kifejezetten disztendált, benne 6-8 cm-es 

nívók észlelhetők.  

Vélemény:Vastagbél ileusra és perforatiora utaló rad. kép.  

Műtéti leírás: explorálás. Műtét során bal oldali ovarium tumort, illetve colon transversum 

perforatiot találtak. Az ovarium tumort eltávolították, illetve a colon transversumot suturázták 

és cholecystectomiát végeztek.  

Szövettan:  
Az eltávolitott méhfüggelékben jóindulatú, nagyméretű mucinosus cystadenoma mellett 

döntően a tuba környezetére localisalódó infiltrativ jól differenciált adenocarcinoma  

jelenlétét igazolták. A külön eltávolitott peritoneum biopsiában ezen tumor áttéti góca volt 

igazolható. A daganat egyaránt megfelelhet a mucinosus daganat talaján kialakult invasiv  

carcinomának, vagy primer tubaris carcinomának is. A tumor stadium mindkét esetben a 

hashártya érintettség miatt pT3b.  



13 Gastroenterológia (V Eset) 

113 

 

További panaszok: 3 napja hasmenés.  

Képalkotók II:  

 
3. Nyílirányú mellkas felvétel 

 
4. Natív hasi röntgenfelvétel: 

 

Radiológiai leírás:  

A tüdő emphysemas. A parenchymaban körülírt kóros eltérés nem látható. A lateralis sinusok 

szabadok. A szív nem nagyobb. Aorta elongalt meszes.  

Szabad hasi levegő nem mutatható ki. Főleg a colonkoszorú kifejezetten meteorisztikus, 

disztendált, számtalan széles alapú nívó látható, melyek kb 110-160mm-esek, colon 

ascendens-transversum és descendens vetületében helyezkednek el. A vékonybelek inkább 

gázszegények, egy-két nem tágabb jejunumkacs ábrázolódik epigastrialisan.  

A rad.kép miatt passage vizsgálat indult.  

A kontrasztanyag nagy része a gyomorban látható, ürülése a duodenum felé jó ütemben 

elindult, a jejunumkacsok egy része telődött fel.  

1.h.p.c.:  

A kontrasztanyag a vékonybeleken túljutott, a gyomorban még ugyanannyi mennyiségű 

kontrasztanyag van. A colon ascendens már telődni látszik  

2.h.p.c.:  

Colon transversumig jutott a kontraszanyaq, a distensio mértéke fokozódott.  

Vélemény: A natív képeket összehasonlítva a 2011.08.19-i felvételeivel, jelenleg perforatio 

nem igazolható. A rad. kép kifejezettebbé vált, mély, recto-sigmodalis határon lévő obstuctio 

miatt mechanikus ileus lehetősége merül fel.  

Sebészeti leírás:  
Palliatív sigmoideostomia.  

KÉRDÉS:  

Mi nem okozhat vastagbél ieust?  

1. sigmatumor  

2. epekő  

3. kismedencei térfoglalás  

4. stercolith  
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13.2 II. ESET 

II / V ESET 

   

Anamnézis: Crohn betegség miatt konzervatív kezelés.  

Jelen panaszok: egy hónapja zajló akut shub mellett 3 napja fokozódó alhasi fájdalom.  

Képalkotók:  

 
1. Nyílirányú mellkas felvétel 

 
2. Natív hasi röntgenfelvétel: 

 

Radiológiai leírás:  

Mindkét tüdőfél transparens. A parenchymaban kóros eltérés nem mutatható ki. A lateralis 

sinusok szabadok. A szív nem nagyobb, kórosan nem configuralt.  

A ventralis rekeszszár alatt szabad hasi levegő valószínűsíthető.  

Umbilicalisan és a jobb iliacalis régióban gázzal telt vékonybélkacsok láthatók, 

nívóképződéssel.  

Vélemény: Az intestinalis perforáció és szabad hasi levegő, melynek verifikációjára akut CT 

vizsgálat indokolt.  

3-6.. Akut has és kismedencei CT-vizsgálat:  
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Vélemény:  

Az ileumot és a terminalis ileum kacsot, a colon transversumot és a sigmabelet érintő 

gyulladásos bélfolyamat. A megvastagodott falú bélszakaszok több hely egymással kötegesen 

összenőttek, környeztükben gyulladásos, infiltratív jellegű elváltozások láthatók. A 

folyadékok több helyen letokolt jellegűek, egyértelmű fallal nem rendelkeznek, ennek 

ellenére helyenként tályogképződés lehetősége is felvetődik. A folyadékgyülemeken belül 

több helyen levegőzárvány látható. A hasfal mögött, részben a máj előtt szabad hasi levegő is 

megfigyelhető. A legnagyobb kiterjedésű szabad hasi levegő a flexura hepatica-colon 

transversum határon ábrázolódik. A hasban megnagyobbodott nyirokcsomók ábrázolódnak.  

Szabad hasi folyadék a kismedencében.  

Műtéti leírás: Az elvégzett vizsgálatok és a klinikai kép alapján üreges szerv perforatioja 

igazolódott, ezért rövid előkészítést követően megoperálták. Az exploratio során a terminalis  

ileumon aktív gyulladásos környezetben perforatiós nyílást észlelték, ileo-coecalis resectio 

történt. A tápcsatorna folytonosságát gépi ileo-ascendentostomával állították helyre.  

Szövettan: A vastagbél területén fistula képzôdéssel, következményes gennyes peritonitissel, 

fibrosissal és súlyos fokú, kevert lobsejtes beszűrődéssel járó szöveti képet láttak, mely 

megfelel Crohn betegségnek. A proximalis nyálkahártya resectios vonalban aktiv gyulladásos 

jelek, fistulaképzôdés van jelen, a distalis nyálkahártya resectios vonal ép.  

KÉRDÉS:  

Szabad levegő kimutatására használt vizsgáló eljárások /kivéve:/  

1. UH  

2. CT  

3. Natív hasi felvétel  

4. Mellkas felvétel  

5. MR  
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13.3 III. ESET 

III / V ESET 

   

Anamnézis: gyomor fekély, "3/4" resectio, lágyszájpad resectio (cc.planocellulare GII.)  

A fogsortól 20 cm-re nyelőcső daganat (cc. planocellulare). Irradiatio és chemotherapia.  

Jelen panaszok: Jelen felvételére chemo-radiotherapiát követően, a nyelőcső tumor radicalis 

eltávolításának tervével került sor.  

Képalkotók:  

  

 

1. 2. Preop. has és kismedencei CT-vizsgálat 

 

Radiológiai leírás:  

Az oesophagus felső-kp harmadi szakaszán a D.III csigolyától a carina szintjéig terjedő 

szakaszon a fal továbbra is körkörösen vastagabb: 3-7 mm-es, de a korábban leírt, 

kifejezettebb körülírt fali megvastagodás már nem látható. A korábbi zsírszöveti 

denzitásfokozódás is mérséklődött.  

Vélemény: Az oesophagus felső-kp. harmadi szakaszán körkörös falvastagodás, jelentős 

regresszióval. Lokális infiltratio, távoli met. nem igazolható. Gyomorresectio utáni állapot.  

  

 

3., 4. Postop. kétirányú mellkas felvétel (PA és bal oldal)  
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Radiológiai leírás:  

Mindkét tüdőfél transparens. A parenchymaban kóros eltérés nem mutatható ki. A lateralis 

sinusok szabadok. A szív nem nagyobb, kórosan nem configuralt. Bal oldalon a felhúzott 

colon következményeként kiszélesedett a mediastinum balra. Ptx nem látható.  

Műtéti leírás: A betegnél-neoadjuvans kezelés követően- felső harmadi nyelőcsőtumor miatt  

ileocolonnal pótolva,nyelőcsőexstirpatiot végeztek  

Szövettan: A nyelőcső minták szövettani vizsgálata alapján teljes pathologiai regressio 

igazolható. A külön eltávolitott hasi nyirokcsomó tumormentes, reaktiv jelenségeket mutatott.  

KÉRDÉS:  

Mediastinum kiszélesedését nem okozza:  

1. Tumor  

2. Felhúzott colon  

3. Mellkasi folyadék  

4. Megnagyobbodott nyirokcsomó  

5. Achalasia következményeként tágult nyelőcső  
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13.4 IV. ESET 

IV / V ESET 

   

Anamnézis: Abdominális valamint subprhrenicus abcessus, rectumban (anustól 12cm-re) 

térfoglaló folyamatot,  májkapuban secunder eltérések, peritonitis miatt explorátio.  

Jelen panaszok:. rossz általános állapot, súlyos exsiccosis, szepszis. Hasfalon fistulajárat.  

Képalkotók:  

  

 

1., 2. Fistulographia 

Radiológiai leírás:  

A feltöltés során a kontrasztanyag egy hosszú fistula járaton keresztül a gyomorba jutott az 

antrumnak megfelelően. A gyomor ürülése megindult.  

Vélemény: Fistula gastro-cutanea.  

KÉRDÉS:  

Milyen fistula nem igazolható fistulographias vizsgálattal  

1. Bronchocutan  

2. Wirsungocutan  

3. Rectovaginalis  

4. Gastrocutan  

5. Perianalis fistula  
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13.5 V. ESET 

V / V ESET 

   

Anamnézis: Hypertonia, COPD, gerincsérv miatti műtét lumbalisan, bal oldali spontán PTX.  

Jelen panaszok:. Nyelési nehezítettség.  

Képalkotók:  

   

 

1., 2., 3. ábrák: Nyelés vizsgálat 

Radiológiai leírás:  

A hilus magasságában egy 3 cm hosszú szakaszon a nyelőcső lumene  

egyenetlen konturral beszűkült. A nyelőcső lemene itt 7 mm átmérőjű.  

Vélemény: Tu.oesophagei.  

Műtéti leírás:  

Resectio partialis oesophagei cum anastomosis oesophago-gastrioc collaris. Pyloromyotomia. 

Jejunostomia nutritiva.  

Szövettan:  

Grade II. differentialtságú pT2 pN1 pMx stadiumu laphám-carcinoma infiltratioja látható az 

oesophagusban, melynek jelentôs kifekélyesedése a tumor preoperativ kezelésének tudható 

be.  

KÉRDÉS:  

Endoscopos nyelőcső vizsgálat után nem használható kontrasztanyag  

1. Barium tartalmú  

2. Gastrografin  

3. Peritrast  

4. Felszívódó kontrasztanyag  

5. Omnipaque  
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14 Hasi parencymás szervek képalkotó módszerei (X Eset) 

14.1 I. ESET 

I / X ESET 

   

Hepatocellularis carcinoma (HCC)  

Anamnézis:  
61 éves férfi beteg. Gasztroenterológiai kivizsgálás során CT vizsgálattal a máj jobb 

lebenyében HCC gyanús képletet találtak, ezt követően UH-vezérelt biopsziával HCC 

igazolódott a máj jobb lebenyében, a 6-7. szegmentumok határán, dorsalisan.  

Onkoteam döntése alapján TAE kezelése javasolt, ennek első kezelése történt 2011. 

októberében, bal oldali a. brachialis felőli behatolásból.  

Képalkotó vizsgálatok:  

UH 2D kép (1. ábra) 

 

 

 

DSA – szelektív angiográfia TAE előtt (2. ábra) 
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DSA – TAE (10 ml Lipiodol i.a.) után (3. ábra) 

 

 

   

CT kontroll - 1. TAE után , kontrasztos vénás fázis, axiális scan,  

intenzív inhomogén Lipiodol akkumuláció a HCC-ben (4. ábra)  

 

 

   

CT kontroll – 1. TAE után, kontrasztos vénás fázis, coronalis rekontrukció,  

intenzív inhomogén akkumuláció a HCC-ben (5. ábra)  
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A primer májtumorban – RES hiányában - a Lipiodol (olajos kontrasztanyag) hosszú heteken 

át halmozódik, míg a normális májparenchymából napokon belül kiürül a normális RES 

aktivitás következtében.  

Kérdések:  

1. A Hepatocellularis carcinoma UH vizsgálattal pontosan elkülöníthető (egy válasz nem 

helyes, azt kell megjelölni) ?  

A/ Nem, feltétlenül szükség van a többfázisú CT vizsgálatra, esetleg kontrasztanyagos UH 

vizsgálatra, de a további, megfelelő terápiás döntés meghozatalához az UH- vagy CT-vezérelt 

biopszia elkerülhetetlen.  

B/ Igen, minden estben jól megfigyelhetők a specifikus UH jelek HCC esetében.  

C/ Nem, szükséges lehet további képalkotó módszerek (CT, MR) alkalmazására.  

D/ Nem, a többfázisú CT vizsgálat sokkal pontosabb információkkal szolgálhat a HCC 

megítélésében.  

2. A 3 cm alatti HCC-k esetében lehetséges terápiaként szóba jön (a helytelen választ kell 

megjelölni):  

A/ Sebészi rezekció, perkután alkoholos roncsolás, RF abláció  

B/ RF abláció, szelektív kemoembolizáció, sebészi rezekció  

C/ Rtg besugárzás, after loading kezelés  

D/ Cryo abláció, laparoszkóppal asszisztált RF abláció, perkután alkoholos roncsolás  

   



14 Hasi parencymás szervek képalkotó módszerei (X Eset) 

123 

 

14.2 II. ESET 

II / X ESET 

   

Cholecystolithiasis, choledocholithiasis  

Anamnézis:  
32 éves nőbeteg.  

Egy hónappal korábban vizsgálták már epigastriális és jobb bordaív alatti fájdalom miatt, 

akkor labor és UH eltérést nem találtak.  

Most másfél napja kezdõdtek hasi panaszai: étkezéssel összefüggõ epigastrialis és jobb  

bordaív alatti görcsös fájdalom jelentkezett, ami a hátába sugárzik.  

Láza, hasmenése nem volt. Hányingere volt, egyszer hányt.  

Labor vizsgálatokkal emelkedett se bi, ALP, GOT, GPT, GGT, normális se amiláz értékeket 

találtak.  

UH vizsgálat - Az epehólyag jól telt, fala nem vastagabb, lumenében törmelékes sludge és 2 

db 3-4 mm-es kő látható, vékony hangárnyékkal. (1-4. ábra)  
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A d. choledochus a májkapuban 8 mm átmérőjű, ami a pancreas fej közelében már nem 

tágabb, de ezen a szakaszon egy 4 mm-es kő látható a d. choledochus lumenében, melyet 

típusos vékony hangárnyék kísér.  

Diagnózis : Cholecystolithiasis. Choledocholithiasis.  

Kérdések:  

1. Az epekövek kimutatásában lehetséges képalkotó módszerek (a helytelen választ kell 

megjelölni):  

A/ natív hasi rtg vizsgálat, UH vizsgálat, MRCP  

B/ CT vizsgálat, UH vizsgálat, MRCP  

C/ termográfia, SPECT  

D/ UH vizsgálat, CT vizsgálat, per os cholecystográfia  

   

2. A ductus choledochusban lévő köveket kimutathatjuk (a helytelen választ kell megjelölni):  

A/ ERCP-vel, UH vizsgálattal  

B/ CT vizsgálattal, ERP-vel  

C/ MRCP vizsgálattal, UH vizsgálattal  

D/ DSA vizsgálattal, termográfiával  
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14.3 III. ESET 

III / X ESET 

   

Pancreastumor  

Anamnézis:  
24 éves nőbeteg.  

Enyhe bal bordaív alatti panaszok miatt kereste fel háziorvosát, testsúlya nem változott.  

UH vizsgálata során a pancreas farokban nagy, echodús képlet ábrázolódott. A többi hasi 

szerv normális UH morfológiával ábrázolódott. Labor leleteiben eltérés nem volt.  

UH vizsgálat: 6,5 x 4,5 cm nagyságú tumor a pancreas farok területén. (1. ábra)  

 

 

   

CT vizsgálattal (natív és kontrasztos): A natív szeleteken apró meszesedés is látható a 

pancreas farki tumorban. A kontrasztos szérián inhomogén, kp. fokú kontraszthalmozást 

mutatott a tumor. (2. ábra)  
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MR vizsgálat: Fast spin echo axiális szelet, környezetétől élesen elhatárolódó, mérsékelt 

inhomogenitást mutató tumor a pancreas farokban. (3. ábra)  

 

 

   

Ezután UH-vezérelt biopszia történt 18 G-s vastag tűvel, ami a pancreas szolid és papillaris 

típusú tumorát igazolta. Ezt követően pancreas farki rezekcióval a tumor teljes eltávolítása 

történt.  

Egy évvel a műtét után a páciens tünet- és panaszmentes.  

CT kontroll (post op.) egy évvel később. Pancreas farki resectio utáni állapot, normális post 

op. CT morfológiai viszonyok. (4. ábra)  
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Kérdések:  

1. A pancreas UH-vezérelt biopsziája során vékony tűvel (20G fölött) áthaladhatunk-e a 

beleken?  

A/ Nem, csakis olyan irányt választhatunk, amikor biztonságosan kikerülhetők a belek.  

B/ Igen, csak a vastagtűvel végzett biopsziáknál kontraindikált a belek átszúrása, a perforáció 

veszélye miatt.  

C/ Igen, de, ha mód van rá, lehetőség szerint keressünk olyan irányt a szúrásra, ahol a vetülő 

belek kikerülhetők.  

D/ Igen, valamennyi retroperitonealis biopsziánál is vékony tűvel megengedett a belek 

átszúrása.  

   

2. Metasztatizál-e a szolid és papillaris típusú pancreas daganat?  

A/ Igen, késői metastasisok ismertek.  

B/ Nem, soha nem ad áttétet.  

C/ Igen, de csak az esetek mintegy 10 %-ában.  

D/ Igen, már korai metastasisok előfordulása is ismert, fél éven belül.  
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14.4 IV. ESET 

IV / X ESET 

   

Lépcysta  

Anamnézis:  
38 éves nőbeteg.  

Bizonytalan bal bordaív alatti panaszokkal jelentkezett gastroenterológiai szakrendelésen.  

UH vizsgálat során a lépben egy éles kontúrú, vékony falú, nagy cysta ábrázolódott.  

A többi hasi szerv kóros UH eltérést nem mutatott.  

Gastroscopia negatív, echinococcus serologia negatív.  

UH vizsgálat: 87x78 mm nagyságú, éles kontúrú lépcysta. (1. ábra)  

 

 

   

CT vizsgálattal, kontrasztos: A lép középső harmadában lévő, éles kontúrú 8,5 x 8 cm 

nagyságú cysta ábrázolódik, közepén egy vékony szeptummal. A cysta a gyomor 

nagygörbületén mérsékelt benyomatot képez. (2. ábra)  

 

 

   

Rtg felvétel, lépcysta alkoholos sclerotisatioja előtt: A lépcystába beadott higított 

kontrasztanyag nem mutat közlekedést sem a környező lép parenchymával, sem a hasüreggel. 

(3. ábra)  
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Ezt követően a lépcysta alkoholos sclerotisatioja történt 50 ml 96 %-os steril alkohollal, 

szövődménymentesen.  

UH kontroll 10 hónappal később: Igen jelentős, 80 %-os regresszió a cysta méretét illetően, 

a panaszok megszűntek. (4. ábra)  

 

 

   

CT kontroll 11 hónappal később: Az UH-gal megegyező 80 %-os cysta regresszió 

figyelhető meg. A páciens panaszmentessé vált. (5. ábra)  
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Kérdések:  

1. Melyek a lépcysta punctio lehetséges szövődményei (egy lóg ki a sorból, ezt kell 

megjelölni) ?  

A/ bevérzés a cystában  

B/ PTX  

C/ Hasűri vérzés  

D/ Hasi aorta dissectio  

   

2. A klasszikus polycystás syndroma mely szerveket érinti?  

A/ máj, vesék, mellékvesék  

B/ máj, lép, tüdő  

C/ máj, vesék, pancreas  

D/ máj, tüdő, mellékvesék  
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14.5 V. ESET 

V / X ESET 

   

Pancreas mucinosus cystosus tumor  

Anemnézis:  
75 éves férfi beteg.  

Rutin hasi UH vizsgálat során a pancreas fejben egyenetlen kontúrú, cystosus területet láttak.  

CT vizsgálattal 35x17 mm-es, hypodenz, cystosus jellegű, nem kontraszthalmozó terület 

ábrázolódott. Labor vizsgálat normális se amiláz, se bilirubin, SGOT, GGT értékeket 

mutatott. Tumor marker vizsgálat: CA 19-9 nem emelkedett.  

UH vizsgálat:  
A pancreas fej ventralis részén 39x17 mm nagyságú, szeptált cystosus képlet látható. A 

pancreas test és a farok ábrázolódó része eltérést nem mutatott. A Wirsung vezeték nem volt 

tágabb. (1. ábra)  

 

 

   

UH vezérelt biopszia (FNAB, 20 G-s tű):  
Tűvezető alkalmazásával végeztük az UH vezérelt FNAB-t. A pancreas feji cystosus 

képletből 3-3,5 ml nyákos, gélszerű anyagot szívtunk le. Néhány kenet is készült és a 

leszívott anyag egészét cytologiai vizsgálatra küldtük. (2. ábra)  
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Cytologiai vizsgálat eredménye:  
Malignitásra utaló jel nem látható. Dominálóan mucinosus jellegű híg csapadék, valamint 

néhány histiocyta ábrázolódott.  

A cytologiai vélemény: mucinosus cysticus neoplasia.  

Kérdések:  

1. Az irodalmi adatok szerint a mucinosus cysticus tumorok a pancreas cysticus 

daganatoknak hány százalékát alkotják?  

A/ 25 %-át  

B/ 10 % alatt  

C/ mintegy 50 %-át  

D/ 80-85 %-át  

   

2. A mai felfogás szerint milyen terápia elfogadott a hasnyálmirigy mucinosus cysticus 

nepoláziáját illetően?  

A/ benignus tumorok lévén csak UH-os nyomonkövetés javasolt  

B/ Az FNAB-val történt cytologia igazolás után évente UH és CT kontroll szükséges  

C/ Csak labor kontroll és CT kontroll szükséges 1, majd 2 év múlva  

D/ Mivel az esetek jelentős részében ezek a tumorok lassan ugyan, de malignizálódnak, ezért 

a sebészi resectio a helyes terápia  
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14.6 VI. ESET 

VI / X ESET 

   

Máj - Focalis Nodularis Hyperplasia (FNH)  

Anamnézis:  
31 éves nőbeteg.  

Hasi UH vizsgálat során a páciensnél a máj jobb lebenyének 6. szegmentumában 3 cm-es 

echoszegény képletet találtak.  

Korábban 3 éven keresztül antikoncipienst szedett.  

CT vizsgálatra küldték a májban lévő eltérés pontosabb megítélésére.  

Májfunkciós labor vizsgálati értékei eltérést nem mutattak.  

CT vizsgálat, natív:  
A natív sorozaton a májparenchymában körülírt eltérés nem igazolódott. (1. ábra)  

 

 

   

CT vizsgálat, kontrasztos, késői artériás fázis (45s):  
A máj jobb lebenyének 6-os szegmentumában 29 mm átmérőjű, kerek, jelentős, kissé 

inhomogén kontraszthalmozást mutató képlet látható, centralis részében 8-9 mm átmérőjű 

hypodenzitással. (2. ábra)  
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CT vizsgálat, kontrasztos, vénás fázis (90s):  
Az artériás fázisban halmozó képlet vénásan még homogénebb, intenzív kontraszthalmozást 

mutat, a benne centralisan megfigyelhető hypodenz heg még jobban körülhatárolt módon 

ábrázolódik. (3. ábra)  

 

 

   

Kérdések:  

1. Ultrahang vizsgálattal mi jellemzi az FNH-t (egy meghatározás nem helyes, ezt kell 

megjelölni)?  

A/ Nincs tipikus UH megjelenése, mert lehet echodús vagy echoszegény megjelenésű is  

B/ Nem egyszer izoechogén szerkezetű és csak a környező vénákra, epeutakra gyakorolt 

enyhe kompresszió, dislocatio hívja fel rá 2D UH-on a figyelmet  

C/ Mindig jól határolt echoszegény szerkezetet mutat  

D/ Típusos esetben color dopplerrel az ún. kerékküllő rajzolat is látható benne  

   

2. Az FNH-nál látható central scar (centralis heg) milyen képalkotó módszerrel mutatható 

még jól ki az MDCT-n kívül?  

A/ MR-rel  

B/ termográfiával  

C/ rtg vizsgálattal  

D/ ERCP-vel  
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14.7 VII. ESET 

VII / X ESET 

   

Subphrenicus abscessus  

Anamnézis:  
51 éves férfi beteg.  

Gyomor resectio és pancreas tályog miatt háromszori műtét szerepel rövidtávú 

anamnézisében.  

Lázas (38,5 C fok), labor leleteiben emelkedett We (55 mm/h), leucocytosis (13 000)  

szerepelnek. Epigastrialis fájdalom, elesett állapot jellemzi fizikális statusát.  

Ismételt UH kontroll során igazolódott a máj bal lebenyén is benyomatot okozó subphrenicus 

tályog.  

A CT kontroll ezt megerősítette. UH vezérelt punctio és tályog leszívás történt.  

Ezt követően 2 nappal később már láztalan volt, labor leletei fokozatosan javultak.  

A tályog leszívás után 14 nappal végzett UH kontroll már csak minimális reziduális tályogot 

mutatott, általános állapota teljesen jó volt, labor leletei normalizálódtak.  

UH vizsgálat:  
Magasan a rekesz alatt, a máj bal lebenyén benyomatot képező, többszörös belső echokat 

tartalmazó abscessus, mérete (43x35 mm). (1. ábra)  

 

 

   

CT vizsgálat:  
A subphrenicus abscessus CT vizsgálata, az axiális szeleten a képleten belül diagnosztikus 

értékű kis gázbuborék is látható. (2a. ábra)  
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CT vizsgálat, sagittalis rekonstrukció (2b. ábra): 

 

 

   

UH vizsgálat, UH-vezérelt punctio és tályog leszívás (42 ml, sárgás, zavaros 

tályogtartalom). (3. ábra)  

 

 

   

UH vizsgálat: 16 nappal a tályog punctiója és leszívása után már csak minimális tályog 

reziduum látható. (4. ábra)  
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Kérdések:  

1. Milyen képalkotó módszer vezérlésével végezzük általában az intraabdominalis tályog 

drainage-okat?  

A/ PET-CT vezérlés  

B/ UH- vagy CT-vezérlés  

C/ Fluoroscopiás kontroll mellett  

D/ MR-vezérlés  

   

2. Milyen szövődményei lehetnek a képalkotó módszerrel végzett hasi tályog drainage-nak 

(egy válasz nem helyes, azt kell megjelölni)?  

A/ májtályog esetén subcapsularis hematoma  

B/ subphrenicus abscessus esetén PTX  

C/ subhepatikus tályog esetén colon perforáció  

D/ paracolicus tályog esetén vena saphena magna thrombosis  

   



Orvosi képi diagnosztika CME 

 

138 

 

14.8 VIII. ESET 

VIII / X ESET 

   

Emlő tumor májmetastasisai  

Anamnézis:  
3 évvel ezelőtt jobb oldali emlőműtét és axillaris blokk dissectio történt malignus emlő tumor 

és axillaris nyirokcsomó áttét miatt.  

Ezt követően több ciklusban kemoterápiát kapott.  

Fél évvel ezelőtt hasi feszülés, mérsékelt anemizálódás kezdődött, UH és CT vizsgálatokkal 

multiplex májáttétek igazolódtak, ezt UH vezérelt core biopszia (18G-s tűvel) is 

megerősítette.  

UH vizsgálat:  
A máj mindkét lebenyében mérsékelten echoszegény, inhomogén szerkezetű képletek 

ábrázolódnak 1-2 cm-es átmérővel. Közepes mennyiségű ascites látható. (1.a., b. ábra)  

 

 

 

 

   

CT vizsgálat kontrasztos, vénás fázis:  
Jelentős hepatomegalia látható. Mindkét májlebenyben számos májáttét ábrázolódik (8 - 30 

mm átmérővel), inhomogén szerkezetűek, elmaradó kontraszthalmozással, az áttétek 

centruma kifejezetten hypodenz. A jobb lebeny 7-8. szegmentumában az áttétek szinte 

összefolynak, szorosan egymás mellett figyelhetők meg. (2.a., b. ábra)  
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Kérdések:  

1. Milyen CT megjelenés jellemzi általában az emlő tumor májmetastasisait?  

A/ Kifejezetten cystosus képet mutatnak  

B/ Hypervascularizált képletek ábrázolódnak  

C/ Jellemzően elmaradó kontraszthalmozású, kifejezetten hypodenz centrumú gócok  

D/ Csaknem izodenz a környező májparenchymához képest  

   

2. Milyen képalkotó módszerrel lehet továbblépni bizonytalan UH és CT lelet birtokában 

emlő tumor májmetastasisának gyanúja esetén?  

A/ PET-CT  

B/ Rtg vizsgálat  

C/ Termográfia  

D/ Elastográfia  
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14.9 IX. ESET 

IX / X ESET 

   

Akut nekrotizáló pancreatitis  

Anamnézis:  
50 éves férfi beteg.  

Előző nap jelentős mennyiségű alkohol fogyasztást követően (1,5 liter bor) övszerű hasi 

fájdalommal, hányingerrel, hányással került sebészeti felvételre.  

Az UH vizsgálat során epigastrialis nyomásérzékenységet, kevés ascitest, mérsékelt 

hepatomegaliát, diffúz steatosist lehetett látni, a pancreas régió a bélgázok miatt nem volt 

vizsgálható.  

Labor értékeiben leukocytosis , magas CRP, emelkedett GGT, emelkedett se amiláz, igen 

jelentős hyperglikémia emelendő ki.  

CT vizsgálat során súlyos, akut nekrotizáló pancreatitis igazolódott, peripancreaticus 

beszűrtséggel és igen jelentős pancreatogén folyadékgyülem képződéssel.  

CT vizsgálat kontrasztos, vénás fázis:  
A pancreas állománya főként a fej és a test területén teljesen fellazult, itt a nekrózis mértéke 

40-50 % körül van, peripancreaticusan végig széles folyadékgyülem ábrázolódik, ami caudal 

felé a mesenterium gyököt, a retrogastricus régiót, a léphílus caudalis részét, a prerenalis teret 

kiterjedten érinti. Jobbra a májkapu képletei felé is szélesen beterjed a pancreatogén 

foladékgyülem. (1.a., b. ábra)  
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CT vizsgálat, kontrasztos vénás fázis, coronalis rekonstrukció:  
Jól ábrázolódik a mesenterium gyök és a májkapui képletek gyulladásos érintettsége. (2. ábra)  

 

 

   

CT vizsgálat, kontrasztos, vénás fázis, sagittalis rekonstrukció:  
A sagittalis rekonstrukción jól látható, hogy a truncus coeliacus, az a. mesenterica superior és 

a v. mesenterica superior értörzseit is teljesen körbefogja a gyulladásos pancreatogén 

folyadékgyülem. (3. ábra)  

 

 

   

Kérdések:  

1. Milyen képalkotó módszerrel lehet megnyugtató módon kontrollálni az akut pancreatitis 

lezajlása során a beteg állapotát?  

A/ endoscopos UH vizsgálattal  

B/ többfázisú, kontrasztos MDCT vizsgálattal  

C/ hasi UH vizsgálattal  

D/ hasi MR vizsgálattal  

   

2. Milyen localis vascularis szövődménye lehet az előrehaladott pancreatitisnek?  

A/ a. lienalis pseudoaneurysma  

B/ v. hepatica thrombosis  

C/ bal v. subclavia thrombosis  

D/ a. femoralis superficialis occlusio  
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14.10 X. ESET 

X / X ESET 

   

Gyomor GIST tumor és májmetastasisai  

Anamnézis:  
69 éves nő beteg.  

1,5 évvel ezelőtt gyomor ürülési nehezítettség, epigastrialis panaszok miatt kezdődött el 

kivizsgálása. Ennek során hasi UH vizsgálattal a máj bal lebenye mellett, vs. a gyomorból 

kiinduló 5 cm-es terimét találtak. Gastroscopia is történt, melynél a gyomor lumenébe a 

kisgörbületnél mérsékelten bedomborodó terimét találtak, szövettani vizsgálat igazolt a 

gyomor GIST (gastrointestinalis stromalis tumor) tumorát.  

CT vizsgálat is történt, ami a primer tumoron túl a májban mindkét lebenyben néhány 2-3 cm 

nagyságú metastasist is mutatott.  

Sebészeti konzílium inoperábilisnak minősítette a helyzetet, ezért onkoteam döntése után 

kemoterápiás kezelés kezdődött.  

Fél évvel a kemoterápiás kezelés után a GIST tumor mérete nem változott, szerkezete igen 

inhomogénné vált. A májmetastasisok mérsékelt növekedést mutatnak, néhány képletben 

centralisan cystosus terület ábrázolódik, ami a GIST tumorok nagyobb méretű májáttéteire 

jellemző.  

CT vizsgálat, kontrasztos, vénás fázis:  
A gyomor kisgörbületénél 6x7,5 cm nagyságú, inhomogén szerkezetű, kis meszesedéseket is 

tartalmazó GIST tumor ábrázolódik. A májáttétek a jellemző, kifejezetten hypodenz 

szerkezetet mutatják, bennük a centralisan megfigyelhető, változó méretű cystosus területtel. 

(1-3. ábra)  
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Kérdések:  

1. Milyen lokalizációban találkozhatunk a bélhuzamban GIST tumorral?  

A/ csak a gyomorban és a duodenumban  

B/ csak a gyomorban és a nyelőcső szakaszon  

C/ a bélhuzam teljes szakaszán előfordulhat  

D/ csak a gyomorban és a recto-sigmoidalis régióban  

   

2. Milyen módon igazolható a GIST tumor jelenléte az adott elváltozásban?  

A/ csakis műtéttel és a minta teljes szövettani feldolgozásával  

B/ szövettani mintavétellel (ez lehet endoszkópos szövettani mintavétel vagy UH- és CT-

vezérelt core biopszia is)  

C/ elegendő az UH vezérelt FNAB  

D/ hasi ascites punctatum cytologia vizsgálatával  
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15 Sürgősségi radiológia (V Eset) 

15.1 I. ESET 

I / V ESET 

   

47 éves férfit diffúz hasi fájdalom, hányás miatt szállítják sürgősséggel sebészetre. Korábban 

jobb alhasi fájdalmai voltak.  

Anamnézisében érdemleges megbetegedés nem szerepel.  

  

 

A natív, álló helyzetben készült hasi és mellkasi felvételeken a melkasban érdemleges eltérés 

nem szerepel. A hasban szabad levegő nem látható, a bal hypochondriumban és 

periumbilicalisan disztendált, nívókat tartalmazó vékonybélkacsok láthatók. A colon 

gázszegény.  

1. Milyen állapot diagnosztizálható a röntgen felvétel alapján?  

a. üreges szerv rupturája  

b. pancreatitis  

c. paralytikus ileus  

d. mechanikus ileus  

   

2. Mi NEM okozhat mechanikus ileust?  

a. tumor  

b. gyógyszerhatás  

c. adhesiok  

d. periappendicularis tályog  
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Az UH-gal a jobb alsó kvadránsban, pericoecalisan ábrázolódik egy szabálytalan alakú, 

inhomogén, echoszegény képlet. A CT-vizsgálat ezt megerősíti, halmozó falú, szabálytalan 

alakú, gázbuborékokat is tartalmazó képletként.  

 

3. Mi a legvalószínűbb diagnózis?  

a. szövődményes Crohn-betegség  

b. perforált appendix, periappendicularis tályoggal  

c. coecum tumor  

d. colitis  

   

A beteget megoperálták, periappendicularis tályogot, széteső appendixet találtak.  
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15.2 II. ESET 

II / V ESET 

   

24 éves férfi. Anamnézisében érdemleges megbetegedés nem szerepel.  

Konyhakés az asztalról leesett, a combjába fúródott. A combja duzzadt lett, bőrpír 

jelentkezett.  

Laborjában enyhe leukocytosis.  

  

 

Az ultrahangon kiterjedt, részben echoszegény, részben turbulens áramlást mutató bennékű, 

az arteria femoralis communis-szal összefüggést mutató képlet látható.  

1. Mi a legvalószínűbb diagnózis?  

a. izom ruptura  

b. álaneurysma képződés  

c. aneurysma ruptura  

d. bevérzett tumor  

   

2. Milyen vizsgálattal lehet gyorsan pontos információkhoz jutni a műtéthez?  

a. hagyományos angiográfia  

b. MR-angiográfia  

c. CT-angiográfia  
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3. Mely izmokat érint az álaneurysma képződés?  

a. m. biceps femoris  

b. m. vastus medialis és adductorok  

c. m. vastus lateralis  

d. m. rectus femoris  
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15.3 III. ESET 

III / V ESET 

   

17 éves nő. Anamnézisében semmi érdemleges betegség nem szerepel.  

Hirtelen, ütésszerű fejfájás, enyhe bal oldali hemitünetek, zavartság.  

Koponya CT-vizsgálat készült.  

 

A natív scan alapján jobb oldalon frontalisan friss vérzés látható, enyhe térfoglaló hatással.  

1. Mi lehet a legvalószínűbb oka a vérzésnek a klinikum és a morfológia alapján?  

a. hypertonia  

b. metastasis  

c. AVM  

d. aneurysma ruptura  

2. Mivel lehetne ebben az esetben a leggyorsabban tovább lépni?  

a. kontrasztanyagos CT-vizsgálattal  

b. MR-vizsgálattal  

c. hagyományos angiográfiával  

 
 

 

3. A kontrasztanyagos vizsgálat után mi a legvalószínűbb diagnózis?  

a. metastasis bevérzése  

b. primer tumor bevérzése  

c. AVM  
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 15.4 IV. ESET 

IV / V ESET 

   

85 éves férfi. Anamnézisében hypertonia és sigma diverticulitis szerepel.  

Dyspnoe és mellkasi fájdalom miatt vették fel sürgősséggel. Az akut myocardialis történést 

kizárták. Vérgáz értékei hypoxiát igazoltak, D-dimer 4.8.  

Mellkasi CT-angiográfiát kértek.  

  

 

1. Milyen kórkép igazolódott a vizsgálattal?  

a. pneumonia  

b. aorta dissectio  

c. pulmonalis embolia  

d. aorta aneurysma ruptura  

2. Melyik az elsőként választandó vizsgálat pulmonalis embolia kimutatására?  

a. mellkasi CT-angiográfia  

b. mellkas röntgen vizsgálat  

c. MR-angiográfia  

d. natív mellkas CT-vizsgálat  

3. Milyen technikával kell készíteni helyesen a mellkasi CT-angiográfiát?  

a. posztkontrasztos sorozat 10 sec késleltetéssel  

b. posztkontrasztos sorozat 25 sec késleltetéssel  

c. bolus tracking technikával  

d. posztkontrasztos 70 sec késleltetésse.  
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15.5 V. ESET 

V / V ESET 

   

69 éves férfi. Hasi, bal alsó kvadránsi fájdalommal szállítják a sürgősségi osztályra. 

Anamnézisében kezelt hypertonia szerepel.  

A mellkas röntgenje negatív, a hasi röntgenfelvétel szabad levegőt nem mutat, mérsékelt 

meteorismus látható rajta.  

Laborjában mérsékelt leukocytosis.  

Hasi és kismedencei ultrahang készül.  

 

A fájdalom punctum maximumán készült képen a colon descendens, sigmabél határán 

megvastagodott fal látható, a mesenterialis zsírszövet kiszélesedett, reflektivitása fokozott. 

Egy ponton echoszegény sávot követően gázreflexiós sáv látható.  

1. Mi a legvalószínűbb diagnózis?  

a. perforált diverticulitis  

b. ischaemiás colitis  

c. appendagitis  

d. colon tumor  
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16 Az urogenitális rendszer képalkotó diagnosztikája (XVI 

Eset)  

16.1 I. ESET 

I / XVI ESET 

   

Anamnézis, jelen panaszok:  

Fiatal nőbeteg, három napja kezdődött bal oldali deréktáji fájdalom.  

Lázas, vizelete gennytartalmú, laborleleteiben kifejezetten emelkedett gyulladásos 

paraméterek.  

Képalkotók:  

Has és kismedence CT-vizsgálat:  

 

Radiológiai leírás:  

Vélemény: CT vizsgálattal a bal vesében több 30 mm körüli átmérővel rendelkező, centralis 

részen necrotikus, vastag halmozó fallal bíró hypodens laesio látható, mely környezetében a 

parenhyma minden fázisban a normális kérgi területektől elmaradó halmozást mutat.  

KÉRDÉS:  

1. Mi a diagnozis az egy hete lázas, bal oldali derékfájdalomra panaszkodó betegnél?  

a. Pyelonephritis és vese abcessus  

b. Pyelonephritis és vesecysták  

c. Splenosis és vese abscessus  

d. Nephrolithiasis és vesecysták  

2. A gyulladásos állapot leggyakoribb kiváltó oka és kórokozója?  

a. Sérülés, Staphylococcusok  

b. Haematogén infekció, Gram pozitiv baktériumok  

c. Ascendáló bakterialis infekciók, Gram negatív baktériumok  

d. Iatrogén, Multirezisztens Staphylococcus Aureus (MRSA)  
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3. A késői fázisban jellemző egyenetlen kontraszthalmozás oka?  

a. Citotoxikus oedema, melynek következtében a glomerulus filtratio csökken  

b. Vasogén oedema, melynek következtében a kapillaris filtratio jelentősen gátolt  

c. Interstitialis oedema, melynek következtében a medullaris tubulusok részben kompresszió 

alá kerülnek, és így nem tartalmaznak kontrasztanyagot a késői fázisokban.  

d. Egyik sem a fentiek közül  

4. Mi okozhat még hasonló jellegű késői kontraszthalmozási egyenlőtlenséget a 

veseparenchymában?  

a. Traumás sérülés, contusio  

b. ESWL utáni állapot  

c. Intervenciós kezelés (pl. RFA) utáni állapot  

d. Sarcoidosis  

5. A jelen állapothoz gyakran társuló ureterpangás mindig oka a gyulladásnak distalis 

obstrukció révén vagy lehet következmény is?  

a. Igen, a gyulladáshoz társuló oedema érinti az uretert is, következményes ureterdilatatiot és 

pangást idézve elő.  

b. Nem, gyulladásban obstrukció nélkül is lehet pangás az ureterben, a gyulladást okozó 

bakteriumok endotoxinjainak révén, melyek simaizom relaxációt és következményes 

hydronephrosis és hydroureter okozhatnak.  

c. Igen, a vasogén oedema miatt létrejövő kapillaris dilatatio miatt.  

d. Nem, mivel a gyulladástól függetlenül mindig létrejön egy ún. ureterovesicalis kontrakció.  

6. Terápia?  

a. Konzervativ kezelés (pl. jegelés), a subcapsularis haematoma megelőzése  

b. ESWL  

c. Lokális antibiotikus terápia  

d. Systémás antibiotikus terápia és percután drainage  

Összefoglalás:  
Pyelonephritis esetén 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. 

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.  
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16.2 II. ESET 

II / XVI ESET 

   

Anamnézis, jelen panaszok:  
Fiatal férfibeteg ataxiára és járászavarra panaszkodik. MR vizsgálattal a kisagyban 

haemangioblastoma mutatkozik. Szemészeti vizsgálat során a retinán angiomák 

ábrázolódnak.  

Képalkotók:  

has és kismedence CT-vizsgálat:  

 

Radiológiai leírás:  

Mindkét vesében elszórtan több 5-25mm átmérőjű cysta látható, parapyelaris és corticalis 

lokalizációkban.  

A bal vese alsó pólusánál 20mm átmérőjű, inhomogén kontraszthalmozási effektust mutató 

képlet mutatkozik, tu-nak megfelelő morfológiával.  

Vélemény:  

Tu. renis l.s.  

Cystae renis l.u.  

KÉRDÉS:  

1. Mi a diagnózis a fiatal férfibetegnél?  

a. A bal vese alsó pólusában cystozus RCC  

b. A jobb vese alsó pólusában angiomyolipoma  

c. A jobb vese középső harmadában komplex cysta  

d. Nephrolithiasis a bal vese pyelonban  

2. Mely szindrómában (betegségben) fordulnak elő halmozottan cystozus képletek egyéb hasi 

szervekben is?  

a. Sarcoidosis  

b. Poland-szindróma  

c. Histiocytosis  

d. Von Hippel-Lindau kór  
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3. Milyen hasonló vesemorphológiát mutató betegség ismert, melyben azonban egyéb 

szervekben nem jellemző a cystás elváltozás?  

a. Lymphangiomyomatosis (LAM)  

b. Autoszomalis dominans polycisztás vese  

c. Cysticercosis  

d. Osler-Weber-Rendu-kór  

4. Von Hippel Lindau kórban milyen gyakori az RCC megjelenése?  

a. A VHL-es betegek 40%-ában alakul ki RCC és 75%-ukban láthatók simplex cysták.  

b. A VHL-es betegeknél nem jellemző az RCC megjelenése (extrém ritka).  

c. A VHL-es betegek 75%-ában alakul ki RCC és 40%-ukban láthatók simplex cysták.  

d. A VHL-es betegek 10%-ában figyelhető meg RCC megjelenése.  

5. Milyen más szervekben találunk még elváltozásokat jelen kórkép esetén?  

a. Hemangioblastomák a központi idegrendszer területén és angiomák a retinán.  

b. Angiomyolipoma egyéb hasi parenchymás szervekben is.  

c. 45%-ban a májban is előfordulnak symplex cysták.  

d. Tüdőben nem elsajtosodó granulomák és bilateralis hilaris lymphadenomegalia.  

Összefoglalás: 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. VHL-es 

betegekben központi idegrendszeri haemangioblastomák és retinalis angiómák vannak jelen 

jellemzően a veseelváltozások mellett.  
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16.3 III. ESET 

III / XVI ESET 

   

Anamnézis, jelen panaszok:  

Fiatal nőbeteg jobb oldali alhasi panaszokkal és menstruációs zavarokkal. A nőgyógyászati 

UH a jobb petefészek régióban lát körülírt eltérést. Az elváltozás mibenlétének pontos 

tisztázására kérik CT vizsgálatát.  

Képalkotók:  

has és kismedencei CT-vizsgálat:  

 

Radiológiai leírás:  

Vélemény: CT vizsgálattal a jobb petefészek vetületében 35mm legnagyobb átmérőjű, 

hypodens ( jelentős zsírtartalmú) jól körülírt képlet látható centralisan a kontrasztanyagot 

halmozó lágyrésztartalommal.  

KÉRDÉS:  

1. Milyen a diagnózisra jutottunk a középkorú nőbeteg kismedencei CT vizsgálata során?  

a. Cystosus serosus ovarium carcinoma  

b. Parailiacalis lymphadenomegalia  

c. Granuloma  

d. Dermoid cysta  

2. Milyen típusos tartalommal bír a petefészek „cysta”?  

a. Serosus váladékkal  

b. Mucinosus váladékkal  

c. Zsírtartalommal  

d. Vértartalommal  
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3. Mi található rendszerint a „cysta belsejében” solid képletként?  

a. Jellemzője a zsírtartalom mellett a Rokitansky csomó megléte. Ez a típusos fali 

betüremkedés változatos, szöveti tartalommal bír, amennyiben mindhárom csíralemez eredetű 

képleteket taratalmaz (haj, fogak, csontok...).  

b. Nekrotikus tumormassza, mely gyorsan szaporodó tumorsejtek TNF-termelése miatt alakul 

ki leggyakrabban.  

c. A komplex cystákra jellemző a fali növedék, melynek malignizálódási hajlama 5% körül 

van.  

d. Egyik sem a fentiek közül.  

4. Mi a veszélye az elváltozásnak?  

a. Malignizálódási hajlam.  

b. Fistulaképződés és peritonitis.  

c. Elsajtosodás, melynek következtében peritonitis is kialakulhat.  

d. A lehetséges torsio és ruptura veszély.  

5. Milyen tumorral fordul elő leggyakrabban együtt?  

a. Előfordulhat a teratoma torsioja, és ruptúrája is, ekkor akut hasi kórkép jelentkezik. 

Malignus elfajulás csak az esetek 2%-ban várható, ennek veszélye leginkább a 

postmenopausában lévő 10 cm-nél nagyobb tumorral rendelkező betegeknél áll fent.  

b. Leggyakrabban VHL-kór részeként jelentkezik, és ebben az esetben haemangioblastomák 

figyelhetők meg a hasi parenchymás szervekben (15%).  

c. Tüdőtumor (ált. adenocarcinoma) mellett figyelhető meg paraneoplasiás szindrómaként 

(8%).  

d. Általában jóindulatú tumorokkal (pl. papilloma, adenoma) társul kb. 20%-ban, ezek 

vizsgálatára is oda kell figyelni a CT vizsgálat kiértékelésekor.  

Összefoglalás:  
Dermoid cysta vagy másnéven érett cysticus teratoma 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. 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.  
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16.4 IV. ESET 

IV / XVI ESET 

   

Anamnézis, jelen panaszok:  
Középkorú nőbeteg fogyással és menstruációs panaszokkal jelentkezik. A nőgyógyászati UH 

során kb45mm átmérőjű térfoglaló képlet mutatkozik a jobb petefészek várható vetületében.  

Képalkotók:  

 

has és kismedencei CT-vizsgálat:  

Radiológiai leírás:  

Vélemény: CT vizsgálat során 45 mm átmérőjű a kontrasztanyagot inhomogénen halmozó 

képlet látható a jobb petefészeknek megfelelően. Kevés ascites is kimutatható.  

KÉRDÉS:  

1. Mi a legvalószínűbb diagnózis, és milyen jelenlévő elváltozások erősítik meg a 

diagnózisunkat még?  

a. Bal oldali hólyag diverticulum benne apró fali tumorral, tág, pangó húgyhólyag, tág 

perivesicalis vénás plexusok  

b. Ovárium tumor, kevés ascites megléte és a medencefal melletti apró nyirokcsomó  

c. Bal oldali adnex torsio, közepes mennyiségű ascites és kissé tágabb plexusok  

d. Rectum tumor, méhre való propagatioval, bal oldalon egy kisebb parailiacalis nyirokcsomó  

2. Leggyakoribb áttétképzési hely?  

a. nem ad áttétet  

b. 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.  

c. környező szervek (pl. méh, húgyhólyag), környező nyirokrégiók (pararectalis, 

retroperitonealis), a négy leggyakoribb távoli áttétképzési hely: máj, tüdők, agy, illetve 

csontok.  

d. Máj, tüdők, kiscseplesz és a retroperitonealis nyirokcsomók (az esetek kb. 60%-ában)  



Orvosi képi diagnosztika CME 

 

158 

 

3. Milyen életkorban fordul elő leggyakrabban?  

a. Pubertáskorban, serdülőkorban a leggyakoribb  

b. Postmenopausában a leggyakoribb  

c. Premenopausában (40-50 éves kor között) a leggyakoribb  

d. Terhesség alatt fordul elő leggyakrabban  

4. A leggyakoribb szövettani típus?  

a. Papilloma  

b. Adenocarcinoma  

c. Transitionalis sejtes carcinoma  

d. Egyik sem a fentiek közül  

5. Malignitás jelei?  

a. Malignitás mellett szól a 4 cm-nél nagyobb petefészekátmérő, a vastag fal (3 mm feletti 

átmérő), a solid bennék és a belső növedék megléte UH vizsgálattal. Szintén UH vizsgálattal 

jól detektálható az angiogenesis és a stromareakció okozta kifejezett vascularisatio a fali 

növedékekben. Psammoma sejtek megléte is gyakori.  

b. Pangó, tág húgyhólyag, környező ascites, melyek UH vizsgálat segitségével is 

detektálhatók.  

c. 3 mm-nél vastagabb rectumfal, környező szervekre való propagatio, megnagyobbodott 

nyirokcsomók (10 mm feletti rövidebbik átmérő), melyek akár transrectalis UH vizsgálattal is 

láthatók.  

d. Egyik sem a fentiek közül.  

6. Serum markere?  

a. TNF-a  

b. CA 125  

c. CRP  

d. Egyik sem  

Összefoglalás:  
A petefészekrák sokszor larvált indulást mutat, a megbetegedés kezdetén panasz nincs. A 

hormontermelő daganatok rendellenes vérzéssel vagy fogyással jelentkezhetnek, vagy 

nagyobb tumorok esetén haskörfogat növekedése, ascites jelenhet meg. 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.  
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16.5 V. ESET 

V / XVI ESET 

   

Anamnézis, jelencei CT-vizsgálat:  

Középkorú férfibeteg, bizonytalan jobb oldali deréktáji fájdalomra panaszkodik. Az elvégzett 

hasi UH a jobb vese régiójában nagykiterjedésű cystozus képletet talál, vastag belső 

septumokkal.  

Képalkotók:  

has és kismedencei Cs kismedenT-vizsgálat:  

 

Radiológiai leírás:  

Vélemény: CT vizsgálat során a jobb vesével összefüggésben kb 150 x 100mm legnagyobb 

axialis síkban mért átmérővel rendelkező cystozus képlet látható, mely vastag halmozó fallal 

és belső septumokkal is bír.  

KÉRDÉS:  

1. Milyen beosztás használatos a cystozus veseeltérések CT diagnosztikájában? (mely MR és 

kontrasztanyagos UH vizsgálatokra is adaptálható)  

a. De Bakey osztályozás, I, II. és III. csoportok  

b. Serb osztályozás, I-V csoportok  

c. Gács beosztás, I-III csoportok  

d. Bosniak osztályozás, I-IV csoportok  

2. Mely cystajellemzőket vesszük figyelembe?  

a. De Bakey klasszifikáció alapját képező cysta jellemzők: fal egyenetlenség, cysta mérete 

mint a minimális, közepes vagy jelentős mértékű, a vese felső, középső vagy alsó 

harmadában történő elhelyezkedés, sima vagy irreguláris falmegvastagodás. Minden cytsosus 

képlet besorolható ezek alapján a De Bakey I, II illetve III kategóriába.  

b. Serb klasszifikáció alapját képező cysta jellemzők, mint a fali kontraszthalmozás mértéke 

(0-10 HU, 10-20 HU, 20-30 HU, 30-40 HU, 40 HU felett) történő osztályozás szerint minden 

cytsosus képlet besorolható a Serb I, II, III, IV illetve V kategóriákba.  

c. Gács klasszifikáció alapját képező cysta jellemzők: sima vagy irreguláris falmegvastagodás 
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(kontraszthalmozás mértékét figyelmen kívül hagyva); a septumok jelenléte; cysta mérete. 

Minden cytsosus képlet besorolható ezek alapján a Gács I, II, illetve III. kategóriába.  

d. 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.  

3. Ez alapján a diagnózis? Hány százalékban malignus az adott csoportba tartozó eltérés az 

irodalmi adatok alapján?  

a. De Bakey III, 90%-ban malignus  

b. Serb V, 90%-ban malignus  

c. Gács III, 50%-ban malignus  

d. Bosniak III, 50%-ban malignus  

4. Differenciáldiagnosztikában szóbajövő egyéb eltérések?  

a. Multilocularis cysticus nephroma, infektált cysta.  

b. Óriássejtes vesetumor, infektált cysta.  

c. Hypernephroma, Cysticercosis.  

d. Arteria renalis angiosarcoma.  

5. Javasolt–e FNAB?  

a. Mindenképpen, mivel csak így bizonyitható a mielőbbi diagnózis.  

b. Nem, mert 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).  

c. Igen, mivel a solid részből történő mintavétel mellett a cysta méretbeli redukciója érhető el, 

melynek segitségével a beteg panaszai csökkennek, illetve javul a vesefunkció is.  

d. Nem, mivel 40%-ban előfordulhat súlyos peritonitis, a cysta bennékében található 

antitesteknek köszönhetően, továbbá tumorszórás is kialakulhat az ismert szövődmények 

(vérzés, fertőzés) mellett.  

Összefoglalás:  
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 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.  
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16.6 VI. ESET 

VI / XVI ESET 

   

Anamnézis, jelen panaszok:  
2003-ban sigmatumor resectio.  

A bal vesében 10 éve ismert angiomyolipoma.  

Crohn betegség.  

Jelenleg: intermittáló ízületi fájdalmak.  

Képalkotók:  

 

 

has és kismedencei CT-vizsgálat:  

Radiológiai leírás:  

…  

A bal vese felső harmadából dorso-laterál felé 52x46x65mm-es, inhomogén, éle  

kontúrú tokkal körülvett kóros képlet emelkedik ki, mely érintkezik a lép  

viscerális felszínével és dorsálisan a peritoneummal.  

…  

Vélemény: A bal vesében leírt kóros terime angiomyolipomának megfelel.  

KÉRDÉS:  

Angiomyolipomára jellemző:  

a. Zsírtartalom  

b. Cystozus megjelenés  

c. Korai áttétképződés  
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16.7 VII. ESET 

VII / XVI ESET 

   

Anamnézis, jelen panaszok:  
Más intézetben jobb vese felső-középsp harmad határán soliter elváltozás került  

leírásra, mely tisztázása végett kérik ismételt CT-vizsgálatát.  

Képalkotók:  

has és kismedencei CT_vizsgálat  

 
natív 

 
artériás 

 
vénás 

 

 
vénás 
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késői fázis 

Radiológiai leírás:  

A jobb vese középső harmadában, minden fázisban a normál parenchymával megeg  

kontraszthalmozás dinamikát mutató, v.s.hypertophizált kéregrészlet  

(Bertin-columna) látható szerkezeti variációként, térfoglaló folyamat nem  

mutatkozik.  

Vélemény: Jobb vesében térfoglalás nem igazolható.  

KÉRDÉS:  

Bertin-columna diagnózisához szükséges vizsgálat:  

a. IVU  

b. Hasi UH vizsgálat  

c.Többfázisú CT vizsgálat  
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16.8 VIII. ESET 

VIII / XVI ESET 

Anamnézis, jelen panaszok:  
középkorú férfibeteg haematuriával jelentkezett.  

Képalkotók: 

 
parenchymás fázis 

 
késői fázis 

 
has és kismedence CT-vizsgálat, virtualis cystoscoipa. 

Radiológiai leírás:  

A húgyhólyag bázison 2cm átmérőjű polypoid, kontrasztanyagot halmozó képlet emelkedik a 

lumenbe.  

Vélemény: Tu. vesicae urinariae.  

KÉRDÉS:  

A hólyagtumor leggyakrabban a következő populációban fordul elő  

a. 20-30 évesek  

b. 40-50 évesek  

c. 60 év felett  
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16.9 IX. ESET 

IX / XVI ESET 

   

Anamnézis, jelen panaszok:  
Hypertonia, cholecystectomia, bal oldali ovariumcysta miatti  

laparoscopos resectio, valamint ligatura, spondylitis ankylopoetica.  

Komplex vesecysta miatt kérik kontroll vizsgálatát.  

Képalkotók:  

 
natív 

 
vénás fázis 

Radiológiai leírás:  

A jobb vese középső-felső harmada határán egy kehelyvégben 5 mm-es meszes képlet 

látható.  

Vélemény: Nephrolithiasis l.d.  

KÉRDÉS:  

Húgysavkő kimutatására alkalmas módszer:  

a. natív hasi rtg vizsgálat  

b. IVU  

c. low dose natív CT vizsgálat  
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16.10 X. ESET 

X / XVI ESET 

   

Anamnézis, jelen panaszok:  
Anamnézisében GERD, toxicus hepatopathia, osteoporosis, D-vitamin  

és vashiány, anaemia, Mallory-Weiss syndroma, appendectomia. 2003-ban TEA az  

bifurcatioban. 2011-ben gyomor cc. miatt resectio. Splenectomia. Vékonybél ileus  

miatt adhesiolysis történt.  

Képalkotók:  
has és kismedencei CT-vizsgálat:  

axiális szeletek:  

 
natív 

 
artériás 
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vénás fázis 

 
kiválasztási fázis 

coronalis rekonstrukciók:  

 
vénás  

 
kiválasztási fázis  

 

Radiológiai leírás:  

A vesék atipusos helyzetűek, alsó pólusuk összefügg. Kő, üregrendszeri tágul  

uretertágulat egyik oldalon sem ábrázolódik.  

Vélemény: Patkóvese.  

KÉRDÉS:  

Patkóvesével rendelkezőkben gyakrabbanfordul elő:  

a. Angiomyolipoma  

b. Vesecysta  

c. Pyelonephritis  
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16.11 XI. ESET 

XI / XVI ESET 

   

Anamnézis, jelen panaszok: 20 éves férfi bal heréjében fájdalmatlan duzzanat jelent meg  

Képalkotók: UH vizsgálat  

 

Radiológiai leírás: a bal herében kb 3cm átmérőjű kifejezetten inhomogén szerkezetű terület 

ábrázolódik fokozott vascularisatioval a tapintható eltérésnek megfelelően  

Vélemény: A bel herében látott tumor morphológiája elsősorban non-seminomara utal 

(choriocarcinoma)  

KÉRDÉS:  

A Choriocarcinomára jellemző:  

a. homogén hypoechogen megjelenés  

b. jól reagál kemo és sugárterápára, magas túlélési ráta  

c. inhomogén szerkezet, fokozott vascularisatio  
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16.12 XII. ESET 

XII / XVI ESET 

   

Anamnézis, jelen panaszok: 32éves férfi jobb heréjében fájdalmatlan duzzanat jelent meg  

Képalkotók: UH vizsgálat  

 

Radiológiai leírás: a bal herében kb 4cm átmérőjű homogén, echoszegény terület ábrázolódik, 

melyben a vascularisatio nem fokozott.  

Vélemény: A jobb herében látott tumor morphológiája elsősorban seminomara utal  

KÉRDÉS:  

A seminomára jellemző:  

a. homogén hypoechogen megjelenés  

b. Az esetek többségében nem érzékeny kemo és sugárterápiára  

c. inhomogén szerkezet, fokozott vascularisatio  
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16.13 XIII. ESET 

XIII / XVI ESET 

   

Anamnézis, jelen panaszok: 40 éves nő rendellenes vérzés, fogyás, hasi discomfort érzés 

miatt fordult orvoshoz  

Képalkotók: Hasi MR vizsgálat  

t1 súlyozott coronalis és kontrasztanyag adást követő mr  

Kiterjedt ovariumcarcinoma t1 súlyozott coronalis és kontrasztanyag adást követő mr képe  

 

 

 

 

   

Radiológiai leírás: a bal ovárium régióban kiterejdt, inhomogén kontrasztanyaghalmozást 

mutató térfoglaló folyamat ábrázolódik  

Vélemény: tu ovarii l.s.  

KÉRDÉS:  

Az ovariumtumorra jellemzú marker:  

a. CA 125  

b. CA 19-9  

c. magas prolaktin szint  
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16.14 XIV. ESET 

XIV / XVI ESET 

   

Anamnézis, jelen panaszok: 45 éves nő rendellenes vérzés, hasi discomfort érzés miatt Uh 

vizsgálat, mely kismedencei térfoglalást véleményez  

Képalkotók: Hasi MR vizsgálat  

   

Dermoid cysta t1 jellegű zsírelnyomásos , kontrasztanyag adást követő és t2_jellegű tse 

axialis MR képe  

 

 

 

 

Radiológiai leírás: a kismedencébenn kiterejdt (7cm átmérőjű) T1 képeken jellemzően magas 

jelnitenzitású, a kontrasztanyagot érdemben nem halozó , jól körülírt képlet látható 

kontrasztanyaghalmozást mutató térfoglaló folyamat ábrázolódik  

Vélemény: dermoid cysta  

KÉRDÉS:  

A dermoid cystára jellmező a magas zsírtartalom mellett a:  

a. Rokatinsky csomó  

b. Bosniak csomó  

c. Robson csomó  
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16.15 XV. ESET 

XV / XVI ESET 

   

Anamnézis, jelen panaszok: 65 éves nő , menopausa után vérzés ismételt megjelenése  

Képalkotók: Hasi MR vizsgálat  

Cervixre terjedő endometrium carcinoma sagitalis t1 jellegű zsírelnyomásos kontrasztanyag 

adást követő és sagitalis t2 súlyozott mr képe  

 

 

 

 

Radiológiai leírás: t1 jellegű zsírelnyomásos kontrasztanyag adást követő és sagitalis t2 

súlyozott mr képeken az endometriumoból kiinduló és a cervixet is érintő, a környező ép 

állománythoz képest csökkent jelintenzitású, a kontrasztanyagot inhomogénen halmozó 

térfoglaló folyamat ábrázolódik.  

Vélemény: Cervixre terjedő endometrium carcinoma  

KÉRDÉS:  

Az endometrium carcinomára jellemző életkor  

a. pubertás  

b. 20-40 év  

c. postmenopausa  
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16.16 XVI. ESET 

XVI / XVI ESET 

   

Anamnézis, jelen panaszok: 42 nő , hüvelyi folyás, citológiai vizsgálata és colposcopia 

eredményetovábbi képalkotó vizsgálatot tesz szükségessé  

Képalkotók: Hasi MR vizsgálat  

Cervix carcinoma saggitalis t1 súlyozott zsírelnyomásos kontrasztanyag adást követő és 

saggitalis, T2 súlyozott mr. képe  

 

 

 

 

Radiológiai leírás: t1 jellegű zsírelnyomásos kontrasztanyag adást követő és sagitalis t2 

súlyozott mr a cervixet kiszélesítő, a környező ép parenchymától eltérő jelmenetű, a 

kontrasztanyagot mérsékelten halmozóelváltozás látható.  

Vélemény: Cervix carcinoma  

KÉRDÉS:  

A cervixcarcinoma kialakulásával összefüggésbe hozható vírusfertőzés:  

a. HPV  

b. CMV  

c. Hepatitis A  
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17 Musculoskeletalis radiológia (VI Eset) 

17.1 I. ESET 

I / VI ESET 

   

Anamnézis: 70 éves férfibeteg, húgyhólyag tumor, csont metastasisok.  

Képalkotók: CT (HRCT) A beteg azotémiás volt, iv. kontrasztot nem adtunk.  

Radiológiai leírás /diagnózis: Az agyalapon több csontban többek között a temporalis csont 

pars petrosajaban is metastasisok. A jobb oldalon bedomborodik a scala posteriorba.  
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KÉRDÉS:  

Válassza ki az 1 helyes választ:  

a. Intraossealis metastast CT-cel csak i.v. kontraszanyag adással lehet kimutatni.  

b. Multiplex intraossealis metastatisaló folyamat kimutatására legcélszerűbb teljestest 

csontisotop vizsgálatot végezni.  

c. A hólyagtumor odssealis metastasisa osteoplasticus  

d. A hólyatumor nem ad ossealis metastasist  
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17.2 II. ESET 

Atlas romtörés  

II / VI ESET 

   

Anamnézis: 64 éves alkoholista férfi. Pár napja beütötte fejét, összevarrták, képalkotó 

dokumentáció nem áll rendelkezésre.  

Jelen panaszok: Tarkója kötött, nyakát, tarkóját fájlalja. Felső végtagok ataxiásak. Időnként 

harmonikus vestibularis tünet együttese van.  

Képalkotók: Axialis síkú, natív, helicalis sorozat készült az agykoponyáról, és a nyak 

cranialis szakaszáról. HRCT + rekonstrukciók  

    

 

   

Radiológiai leírás /diagnózis: Az atlas többszörös darabos fracturája ábrázolódik, a canalis 

spinalis itt szűkebb, gyűrűszerűen, főként frontalisan kissé hyperdenzebb is (vérzés?), a 

medulla oblongatan szöglettörés látható.  

   

KÉRDÉS:  

Az atlastörés kezelése  

a. nem kell bántani, rendszerint elég stabil  

b. mindig meg kell operálni  

c. leggyakrabban gallér vagy halo stabilizálás kell  
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17.3 III. ESET 

III / VI ESET (komplex) 

   

85 éves férfi  

Anamnézis: Dohányos, HT, inf. myoc., decomp. card., aneurysma a. iliacae comm., BPH, 

gastritis, GERD.  

Mellkasrtg.-en heges maradványok, ill. jobb felső lebenyi nem regrediáló infiltrátum. Tu., 

tbc?  

Jelen panaszok: nehézlégzés, köhögés, háti fájdalom  

Képalkotók: mellkasi és kétiráníú háti gerinc rtg, CT: A tüdőcsúcstól a felhasig belégzésben 

HRCT-, valamint natív és 50 mp-es iv. kontrasztdúsított normál MDCT-leképzés. 

Kontrasztanyag: Ultravist 370, 90 ml.  

  

 

   

Háti gerinc: D.VIII. és L.I. csigolya összeroppant, hátsó peremük 3-4 mm-es csontos 

megnyúlása kissé szűkíti a gerinccsatornát. D.VI-VII., D.IX. csigolya corpus magassága is 

csökkent. Több alsó háti discusban vákuumjelenség. D.X-XII. proc. spinosus között 

Baastrup-jelenség. Körülírt csontszerkezeti eltérés nem azonosítható. Az alsó háti 

gerincszakaszon jelentős degeneratív elváltozás.  

   

CT (egyéb eltérések): A tüdőben tumorgyanú nem merül fel. A kiterjedt, csúcsi 

dominanciájú tüdőbeli eltérések vsz. specifikus eredetűek..  

Emphysema pulm., heges maradványok. Hydrothorax l.d. (mérsékelt mennyiségű).  

Decomp. card.  

Főleg a jobb csúcsi eltérés alapján merül fel aktivitás, ilyen irányú kivizsgálásra a 

Tüdőgondozó segítségét kérjük  

   

36 éves nő, emlő tumorral operált és chemotherápiával kezelték  
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Anamnézis: a beutaló diagnózis az emlő átfedő elváltozás rosszindulatú daganata. Csontok 

és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata.  

Jelen panaszok: Statusrögzités céljából kérik Herceptin kezelés megkezdése előtt CT 

vizsgálatát.  

Képalkotók: mellkasi és hasi CT vizsgálat  

 

 

   

 

CT rec sag  

Radiológiai leírás /diagnózis:  
Jelentős mennyiségű pleuralisfolyadék bal oldalon következményes atelectasiával.  

Kevés pleuralis folyadék jobb oldalon.  

Multiplex met. ossei.  

   

 

 

50 éves férfi  

   

Anamnézis: Sarcoidosis miatt került kivizsgálásra. Korábban csak BHL-t mutattak ki, 

tüdőérintettséget nem.  

Jelen panaszok: köhögés miatt került most vizsgálatra, a gerincen talált elváltozás 

melléklelet.  

Képalkotók: Be- és kilégzésben tüdő-HRCT-t, majd iv. kontrasztanyagadás után normál 

helikális mellkasi sorozat készült.  
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CT rec. sag.  

Radiológiai leírás /diagnózis: St. post M. Scheuermann.  

   

A három különböző okból létrejött csigolyaelváltozás összehasonlítása a mindennapi 

differenciál diagnosztika szempontjából érdekes.  

KÉRDÉS:  

Az osteoporoticus csigolyatörés leggyakoribb a ... gerincszakaszon.  

a. craniodorsalis  

b. dorsolumbalis  

c. craniocervicalis  



17 Musculoskeletalis radiológia (VI Eset) 

181 

 

17.4 IV. ESET 

Osteomyelitis  

IV / VI ESET 

   

67éves férfibeteg  

Anamnézis: a diabeteses beteg jobb lábán lévő deformitás régóra fennáll, diabeteses eredetű 

arteriosclerosisa és alszári arteriás szűkülete ismert  

Jelen panaszok: lábán gyúgyulási hajlamot nem mutató kiterjedt ulceráció lépett fel, mely 

inflammálódott : gangrena pedis.  

Képalkotók: kétirányú digitalis rtg felvétel a jobb lábról  

 

 

 

   

Radiológiai leírás /diagnózis: A tibia és a fibula distalis végén kiterjedt területen felritkult a 

csontszerkezet. A talocruralis izületben luxatio figyelhető meg, luxalodott a talus is teljes 

testszélességgel medial felé.  

Osteomyelitis, luxatio a talocruralis ízületben  

KÉRDÉS:  

A diabeteses osteomyelitis  

a. nem infektálódik  

b. a gennyedés jelzi az infectiót  

c. nem lesz belőle sepsis  

Neuropathiás arthropathiát (Charcot ízület) okozhatnak  

a. Diabetes mellitus eredetű neuropathia, alkoholizmus eredetű neuropathia  

b. Lepra, syphilis (tabes dorsalis),  

c. Kp idegrendszeri bénulás, gerincvelő laesio, myelomeningokele, syringomyelia  

d. Intra-articularis steroid injectio  

e. Congenitalis fájdalom hiány  

f. A felsoroltak mind  
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17.5 V. ESET 

V / VI ESET 

   

40 éves férfi  

Anamnesis: májgócának tisztázására / követésére készült hasi UH vizsgálat „melléklelete”  

Vizsgálóeljárás: UH  

 

 

   

Lelet: (a bemutatott eltérésre vonatkozó )  

Az inguinális régiókban mediálisan látható elődomborodást is lipomára tipikus képletek 

okozzák: mindkét oldalon van egy kb. 3.5 x 1.5 cm-es, valamint tőlük laterálisan kisebb 

méretű. Inguinális vagy femorális sérv provokációra sem észlelhető.  

A hasfalban több zsírszöveti szerkezetű ovális, jól határolt, lipomának megfelelő képlet kerül 

látótérbe, a legnagyobb kb. 5 cm-es, paraumbilikális elhelyezkedésű.  

   

KÉRDÉS:  

UH-gal a lipomák az izmokhoz képest mindig  

a. hypoechogenek  

b. hyperechogenek  

c. lehetnek isoechogenek is  



17 Musculoskeletalis radiológia (VI Eset) 

183 

 

17.6 VI. ESET 

VI / VI ESET 

Anamnézis: 42 éves nő, évek óta fennáll bal glutealis, eddig nyugalomban lévő teriméje  

Jelen panaszok: az utóbbi hónapokban a bal glutealis terime növekedésnek indult, nem 

fájdalmas.  

Képalkotók: MR vizsgálat, STIR, kontraszt.  

 
kép 1. T1 súlyozott 

 

 
kép 2. T1 súlyozott + k.a. 

 

Radiológiai leírás /diagnózis:  

Bal oldalt glutealisan a bőr alatt egy x cm nagyságú, minden jelmenetében a zsírral 

megegyező jeladású ovalis terime helyezkedik el, melynek konturjai részben símák és épek, 

de a hátsó kontúr nem tisztázható és itt a mély glutealis regioban vegyes, az izmokat is 

átszövő, rosszul határolt, vegyes jelintenzitású, (egyes részleteiben a zsírlenyomással gyenge, 

más részleteiben el nem nyomható jelű) a felszínes terime méreteit meghaladó, csaknem 

diffusnak mondható képlet helyezkedik el, mely a kontrasztanyagot több részletében erősen 

halmozza, de vannak gyengén halmozó / halmozásmentes részletei is.  

Liposarcoma  

KÉRDÉS:  
Válassza ki a helyes állítást:  

a. a liposarcoma jelmenete MR-rel megegyezik a lipomáéval  

b. a liposarcomák halmozása változó /erős / heterogen a szöveti komponenseknek 

megfelelően  

c. a liosarcomák kontraszthalmozása ugyanolyan, mint a lipomáké  
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18 A gyermekradiológia alapjai (XI Eset) 

18.1 I. ESET 

I / XI ESET 

   

ANAMNESIS, KLINIKAI TÜNETEK:  
12 éves lány, jobb alhasi fájdalom. Nem hányt, láztalan, nyomásra enyhe jobb alhasi 

fájdalmat jelez. fvs: 11 000, CRP <8  

HASI ULTRAHANGVIZSGÁLAT:  

 

 

1. keresztmetszet: a jobb alhasban vastag falú képlet  

 

 

2. hosszmetszet: vaskos tubuláris képlet, nem komprimálható 

 

 

3. Doppler vizsgálat: a tubuláris képlet csaknam 8 mm átmérőjű, fokozott áramlást mutat 
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DIAGNÓZIS: appendicitis acuta  

THERAPIA: műtét. Appendicitis acuta  

Az appendicitis diagnosztikájában, különösen nem típusos klnikai kép esetében alapvető 

szerepet játszik a hasi ultrahangvizsgálat. A megnagyobbodott, élénk áramlást mutató, nem 

komprimálható appendix megerősiti a klinikai gyanút. Igen hasznos atípusosan elhelyezkedő 

appendix esetében ( retrocoecalis, subhepatikus, bal oldali).  

KÉRDÉS:  

Appendicitis acuta UH jelei (1 válasz hibás):  

1. kokárda jel  

2. megvastagodott tubuláris képlet  

3. nem komprimálható  

4. élénk áramlás az appendixben  
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18.2 II. ESET 

II / XI ESET 

   

ANAMNESIS, KLINIKAI TÜNETEK  
Jó általános állapotban lévő 3 éves lány, két héttel korábban enyhe felsőlégúti infectio zajlott. 

Láztalan. Egy nappal ezelőtt jobb lábában fájdalomról panaszkodott, azóta nem áll fel, nem 

jár.  

Fizikális vizsgálattal a job csíoőizület nem hajlítható a fájdalom miatt. Laboratóriumi 

leleteiben nincs számottevő eltérés  

ULTRAHANGVIZSGÁLAT  

 

 

1. Jobb oldalon csipőizületi résben echomentes folyadéksáv látható, a sinovia 

megvastagodott. (két hét múlva a folyadék már nem ábrázolódott). 

DIAGNOSIS: transitoricus coxitis  

DIFFERENCIÁLDIGNOSIS: coxitis reumás lázban. Purulens coxitis, Perthes-kór  

PROGNOSIS: jó  

Néhány nap múlva klinikai javulás, 1-3 héten belül az ultrahangkép normalizálódik. 

Amennyiben nem, Perthes kór lehetősége merül fel.  

KÉRDÉS:  

Transitoricus coxitis esetében (1 válasz hibás):  

1. első a röntgenvizsgálat  

2. elegendő az UH vizsgálat  

3. folyadék van az izületi résben  
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18.3 III. ESET 

III / XI ESET 

ANAMNESIS, KLINIKAI TÜNETEK: 3 hónapos jól fejlődő leány, a nyak bal oldalán 

tapintható terime  

NYAKI ULTRAHANGVIZSGÁLAT:  

 

 

1. a nyak bal oldalán szolid szerkezetű ép thymus látható a tapintható terimének megfelelően 

 

 

2. a felső mediastinumban elhelyezkedő ép thymus UH képe 

DIAGNOSIS: ectopiás thymus  

ELŐFORDULÁS: a koponyaalaptól a mediastinumig, 80-90 %-ban tünetmentes puha nyaki 

terime, nagysága általában fokozatosan csökkena a normális helyzetű thymussal 

megegyezően  

tünetek lehetnek: stridor , dyspnoe,dysphagia  

DIFFERENCIÁLDIAGNÓZIS: nyirokcsomó, nyaki cysta, hemangioma, lymphangioma, 

lymphoma  

mediastinum: bronchogen cysta, vascularis malformatio  

TEENDŐ: követés UH-gal, esetleg műtét  

KÉRDÉS:  

Az ectopiás thymus  

1. általában tünetmentes  

2. a nyaki régióban UH-gal jól látható  

3. fokozatosan visszafejlődik  

4. mindhárom válasz jó  
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18.4 IV. ESET 

IV / XI ESET 

   

ANAMNESIS, KLINIKAI TÜNETEK: 8 napos koraszülött , hasi distensio, véres széklet, 

hányás, acidosis, peritonitis, shock, a hasfal livid elszíneződése.  

KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK:  
NATIV HASI RTG FELVÉTEL – fekvő ap és oldalirányú:  

 

 

1. aszimmetrikus bél dilatatio, bél szeparáció, intestinalis pneumatosis, levegő a portalis 

erekben. 

ULTRAHANGVIZSGÁLAT:  

 

 

 

2., 3. levegő a portalis erekben, vastag falú belek, szabad hasifolyadék 

   

DIAGNÓZIS: nekrotizáló enterocolitis  
Terápia: orális táplálás felfüggesztése, antibiotikum  

KÉRDÉS:  

Nekrotizáló enterocolitis típusos jelei a natív rtg felvételen:  

1. levegő a portalis erekben  

2. levegő a bélfalban  

3. szeparált belek  

4. valamennyi  
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18.5 V. ESET 

V / XI ESET 

   

ANAMNESIS, KLINIKAI KÉP  
2 éves kislány, hirtelen jelentkező fulladás, köhögési roham miatt érkezik. Enyhén 

cyanostikus, a tüdő felett sípolás hallható.  

MELLKAS RÖNTGENFELVÉTEL:  

 

 

1. belégzés 

 

 

2. kilégzés 

Kilégzéses felvételen a szelepes idegentest mögötti tüdőrészlet felfújt marad, a 

középárnyékot az ép oldal felé diszlokálja (pozitív Holzknecht-tünet), a kóros oldali 

rekeszfelet lefelé nyomja  

THERAPIA:  
Az idegentest endoszkópos eltávolítása. (napraforgómag volt a jobb főhörgőben)  

KÉRDÉS:  

Idegentest aspiráció esetében nem igaz:  

1. az idegentest gyakran nem ad röntgenárnyékot  

2. Holzknecht tünet negatív  

3. Holzknecht tünet pozitív  
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18.6 VI. ESET 

VI / XI ESET 

   

ANAMNESIS, KLINIKAI TÜNETEK: 3 hónapos lány, pelenkázóról leesett, azonnal 

felsírt, eszméletét nem vesztette el. Tapintható terime frontálisan. Egyszer hányt. Neurológiai 

eltérés nincs  

KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK:  

KOPONYA RÖTNGENFELVÉTEL  

KOPONYA ULTRAHANGVIZSGÁLAT  

KOPONYA CT  

 

 

1. frontálisan halvány törésnyom ábrázolódik 

   

 

 

2. CT: reformált 3 D felvételen élesen ábrázolódik a frontális törés. Intracraniálisan kórós 

nem volt. 
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3. UH: a csont kontúrja megszakad 

   

DIAGNÓZIS: koponyatörés  

A tünetmentes csecsemőnél ambuláns neurológiai kontroll történt  

MEGJEGYZÉS: a koponya röntgenfelvétel készítése koponya trauma esetében felesleges, 

fractura nélkül is lehet súlyos intracraniális vérzés. A kiegészitő UH vizsgálat csak nyitott 

kutacs esetében alkalmazható, de az intracraniális vérzés biztonsággal nem zárható ki. Törés 

keresése csak röntgenen látható esetben lehetséges.  

Az intracraniális vérzés kizárására CT/MR vizsgálat szükséges, amennyiben a klinikai 

tünetek alapján ez felmerül.  

KÉRDÉS:  

Koponya trauma esetében  

1. szükség van koponya rtg felvételre  

2. az UH vizsgálat csecsemőkben kizárja az intacraniális vérzést  

3. neurológiai tünetek esetében CT/MR vizsgálat szükséges  
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18.7 VII. ESET 

VII / XI ESET 

   

ANAMNESIS, KLINIKAI TÜNETEK:  

5 hetes fiú, két napja sugárban hány, nyugtalan, súlya csökkent.. Láztalan . Az 

epigastriumban terime tapintható.  

KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK  

HASI ULTRAHANGVIZSGÁLAT:  

 

 

1. A pyloruscsatorna megnyúlt, 20 mm, fala vastag (5 mm). 

   

DIAGNÓZIS:  
Pylorus stenosis  

THERAPIA:  
Műtét, pyloromyotomia  

KÉRDÉS:  

Melyik válasz rossz pylorus stenosis esetében?  

1. ultrahangvizsgálattal diagnosztizálható  

2. jellemző tünete a sugárhányás  

3. passage vizsgálat szükséges  
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18.8 VIII. ESET 

VIII / XI ESET 

ANAMNESIS, KLINIKAI TÜNETEK: érett újszülött, dyspnoes, bal oldalon nincs légzési 

hang  

RÖNTGENFELVÉTEL:  

 

 

1. Mellkas röntgenfelvételen: a bal mellkasfélben bélárnyékok, A középárnyék jobbra 

diszlokált, kitölti a jobb mellkasfelet. A tubus vége az I. th. csigolya magasságában van. A 

hasban gyomorléghólyag. 

DIAGNÓZIS: bal oldali rekeszsérv  

THERAPIA: műtét  

 

 

2. Postoperatív mellkas felvétel: a bal tüdő még nem expandált, körülötte pleuralis 

levegőgyülem látható. A középárnyék diszlokációja mérséklődőtt, a jobb tüdő légtartó. 

   

KÉRDÉS:  

A rekeszsérv:  

1. prenatalis UH-vizsgálattal látható  

2. az érintett oldalon a tüdő hypoplasiás  

3. az esetek nagyobb részében bal oldalon helyezkedik el  

4. mindhárom igaz  
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18.9 IX. ESET 

IX / XI ESET  

   

ANAMNESIS, KLINIKAI TÜNETEK:  

Újszülött, szakaszosan vizel. Prenatalis ultrahangvizsgálatnál : bilateralis hydronephrosis, 

hydroureter  

KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK  

POSTNATALIS UH :  

 

 

1. vastag, trabeculált falú hólyag, 

   

  

 

2., 3. hydronephrosis, hydroureter, vese parenchyma károsodás 
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MICTIOS CYSTOURETHROGRAPHIA (MCU)  

 

 

4. A hólyag fala egyenetlen, több pszeudodivertikulum látható, a proximális urethra 

jelentősen tágult. 

   

Diagnózis: subvesicalis obstructio  

Kérdés:  

A subvesicalis obstructio UH képére nem jellemző:  

1. vastag falú hólyag  

2. vékony falú hólyag  

3. hydroureter  

4. kórós vese UH kép  
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18.10 X. ESET 

X / XI ESET 

   

ANAMNÉZIS, KLINIKAI TÜNETEK:  
prenatalis ultrahangvizsgálat (32. gestatios hét, dr. Hajdú Júlia Semmelweis Egyetem, I.sz. 

Női Klinika): Mesenteriális cysta?  

37. hétre született, 2700 gr-os fiú, hasában tapintható terime, jó állapotban  

 

 

1. Prenatalis UH: a has bal oldalát több, különböző nagyságú cystából álló terime tölti ki, a 

cysták között echúdús szövet. 

   

 

 

2. A has bal oldalán kiterjedt, inhomogen meszesedés, a belek jobbra diszlokáltak, normális 

tágasságúak és gáztartalmúak. Meconium cysta? 
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KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK  

NATÍV HASI RÖNTGENFELVÉTEL  

HASI ULTRAHANGVIZSGÁLAT  

 

 

3. többrekeszes , fallal körülvett cystosus terime a has bal oldalán, benne kevés szolid terület 

   

MŰTÉT:8 cm átmérőjű, többrekeszes, cystózus terime, benne porcos elemek, a gyomor 

elülső falával összefüggésben, teljes resectio, a makroszkópos kép teratomát valószinűsit (dr. 

Verebély Tibor)  

SZÖVETTAN: 7,5 x 6 x 5 cm-es dudoros terime, melynek metszlapján cystosus területek is 

láthatók, elszórtan porcszigetek is mutatkoztak.  

Egyrétegű hengerhámbélés – GI tractus, csillószőrös hengerhám – bronchus-hám, simaizom, 

porc, csont, csontvelő, plexus choroideus, éretlen neuralis elemek  

Diagnosis: TERATOMA IMMATURUM - benignus (dr. Győrffy Hajnalka, SE II. sz. 

Pathologiai Intézet)  

 

 

4. Őssejtes tumor, mindhárom csiralemezből származó sejteket tartalmaz, mely idegen az 

anatómiai regiótól, ahonnan ered 
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ELŐFORDULÁS:1:100 000  

sacrococcygealis 48%  

ovarialis 27%, mediastinalis 6%, cervicalis 5%, testicularis 5 %, retroperitonealis 4%,  

központi idegrendszer 4 %  

GYOMOR: 1 % <  

 elsősorban fiúknál ( 9 leány eset), nagyrészt 1 éves kor alatt  

 Klinikai tünetek: hasi distensio, tapintható terime, hányás gastrointestinalis vérzés, 

perforatio, respiratios distress  

 Diagnosis: ultrahang, CT/MR  

 Kiindulás: a gyomor bármely részéről, kisgörbület ritka  

 Méret: 5-15 cm  

 Benignus, csak néhány malignus eset az irodalomban: teratocarcinoma, yolk sac  

 Terápia: műtét  

 Differenciáldiagnózis:  

Neuroblastoma (calcificatio)  

Wilms tumor  

Pancreas cysta  

Meconium cysta (calcificatio)  

Mesenterialis cysta  

Lép cysta  

Rhabdomyosarcoma  

Gyermekkori benignus gyomor tumor: polyp, leiomyoma, lipoma  

Kérdés:  

Újszülött natív hasi röntgenfelvételén szabálytalan mészárnyékok láthatók:  

1. meconium cysta  

2. teratoma  

3. neuroblastoma  

4. mindegyik lehet  
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18.11 XI. ESET 

XI / XI ESET 

   

ANAMNESIS, KLINIKAI TÜNETEK: 12 ÉVES FIÚ, JOBB HERÉJÉT NAGYOBBNAK 

TAPINTOTTA  

HERE ULTRAHANGVIZSGÁLAT:  

  

 

1., 2. Mindkét herében sok apró echodus képlet látható, hangárnyék nélkül. Mindkét here 

normális nagyságú 

   

DIAGNÓZIS: testicularis microlithiasis  

A testicularis microlithiasis (TM) ritka, legtöbbször kétoldali elváltozás az 

ultrahangvizsgálaton fiúknál, fiatal felnőtteknél. A nagyfelbontású UH- készülékek 

elterjedésével gyakoribb diagnózis. A férfi genitáliák egyéb megbetegedéseinél gyakrabban 

fordul elő (hydrokele, varicokele, epidydymitis). Tumorokkal való kapcsolata nem 

bizonyított.  

THERAPIA: évenkénti ultrahangkontroll és a tumor faktorok ellenőrzése. Focalis 

parenchyma laesiok esetében biopsia.  

KÉRDÉS:  

Testicularis microlithiasis (nem igaz)  

1. minden esetben biopsia szükséges  

2. legtöbbször kétoldali  

3. UH-gal jól diagnosztizálható  
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19 Non-vascularis intervenciók (IV Eset) 

19.1 I. ESET 

I / IV ESET 

   

Májcysta sclerotisatio  

Anamnézis:  
62 éves nőbeteg.  

4-5 hónappal ezelőtt epigastrialis panaszok miatt kezdődtek el a páciens vizsgálatai.  

Gastroscopia negatív eredményt adott.  

Hasi UH vizsgálattal epekövesség nem igazolódott, emellett a májban több vékony falú cysta 

is leírásra került (méretük 1,5 - 8 cm között változott).  

Labor leleteiben a májenzimek, bilirubin értékek normálisak, We sem emelkedett.  

Panaszainak hátterében UH-gal és CT-vel igazolódott nagy májcysta a bal lebeny 3-4. 

szegmentumainak határán, mely ventrál felé jelentősen kidomborodott a májfelszínből. A 

májban még több 1,5 - 4 cm-es cysta ábrázolódott. Epeútjai nem tágabbak.  

CT – Kontrasztos CT vizsgálat, májcysta, alkoholos sclerotisatio (AS) előtt (1. ábra)  

 

 

 

Rtg – Májcysta kontrasztanyagos feltöltése AS előtt (2. ábra) 
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Májcysta alkoholos sclerotisatioja:  
A bal lebenyben lévő májcysta kiindulási mérete a punctio és leszívás előtt 8x10x7 cm.  

UH vezérlés mellett történt a cysta punctioja 5F-es trocar rendszerű drainnel, melyen 

keresztül 520 ml enyhén barnás színű cysta tartalom került leszívásra, ezután 40 ml  

abszolút alkohollal történt a sclerotisatio, 20 percen át, majd az alkohol leszívásra került.  

UH – kontroll AS után egy hónappal (3. ábra)  

 

 

UH - kontroll AS után 4 hónap múlva (4. ábra)  

A kiindulási térfogathoz képest már mintegy 40 %-os regresszió, a páciens már csak 

minimális epigastriális teltségérzésről számolt be.  



Orvosi képi diagnosztika CME 

 

202 

 

 

 

CT – kontroll AS után fél évvel (5. ábra):  

A korábbiakban kezelt májcysta a kiindulási térfogathoz képest 85 %-kal kisebb lett.  

 

 

A féléves CT kontroll során a páciens már teljesen panaszmentes, láztalan.  

Kontroll labor leleteiben sincs eltérés.  

Kérdések:  

1. Mikor tekinthetjük sikeresnek a májcysta alkoholos sclerotisatioját?  

A/ Csak a cysta teljes eltűnése esetén.  

B/ Csak akkor, ha a féléves kontroll során a reziduális cysta a kiindulási térfogatnak a 25 %-a 

alá csökkent vagy teljesen eltűnik a cysta.  

C/ Akkor, ha a májcysta okozta korábbi panaszok teljesen megszűnnek.  

D/ Akkor, ha már csak CT-vel lehet kimutatni kis cysta reziduumot, de UH-gal nem.  

2. Eredményes lehet-e a májcysta leszívása önmagában, alkoholos sclerotisatio nélkül (egy 

válasz nem helyes – ezt kell megjelölni) ?  

A/ Igen, az esetek 50 %-ban.  

B/ Nem, mert általában néhány hét múlva az eredeti térfogatra visszatelődik a cysta.  

C/ Nem, mert a cysta belső felszínét borító sejtréteg tönkretétele esetén remélhető csak, hogy 

nem lesz a későbbiekben cysta visszatelődés.  

D/ Nem, mert a leszívás után a cysta rövid időn belül vagy eredeti térfogatára vagy még az 

eredetinél is kissé nagyobb méretűre visszatelődik.  
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19.2 II. ESET 

II / IV ESET 

   

Pancreas pseudocysta UH- és CT-vezérelt drainage-ja  

Anamnézis:  
31 éves férfi beteg.  

4 évvel korábban kezdődő, hónapokig tartó alkohol abusus után acut pancreatitise zajlott, ezt 

követően chr. pancreatitise alakult ki egyenetlen meszesedésekkel.  

Acut exacerbatio után többrekeszes pancreasfeji pseudocysta jött létre (UH vizsgálat)  

Pancreatogén folyadékgyülem a léphílusban (44x26 mm) és bal vese felső pólusa mellett 

(28x12 mm), valamint a colon ascendens mentén (76x35 mm).  

Ezt műtét követte a pancreas feji pseudocysta kiürítésével (drainage + cholecystectomia).  

Fél évvel később ismételt epigastrialis panaszai jelentkeztek, hőemelkedéssel.  

CT vizsgálat, kontrasztos – Kiterjedt pseudocysta rendszer alakult ki a pancreas farok, 

retroperitoneum területén, caudal felé mélyen a bal vese mögé terjedve. (1., 2. ábra)  

 

 

 

 

   

Sebészeti konzíliumot követően első lépésként UH vezérelt pancreas pseudocysta drainage 

történt.  



Orvosi képi diagnosztika CME 

 

204 

 

UH vizsgálat – pancreas pseudocysta punctio és közvetlenül a drainage ( 8F trocar rendszerű 

drain) után (3. ábra)  

 

 

   

A drainage végére 240 ml barnás pseudocysta tartalom került leszívásra, majd szívópalack 

került felhelyezésre, amin további 180 ml pseudocysta tartalom ürült.  

   

CT kontroll során látható volt (natív sorozat), hogy a retroperitonealis, vese mögötti 

pseudocysta jól kiürült. (4. ábra)  

 

 

   

A pancreas farki területen azonban a pseudocystának csak kevés regresszió volt 

megfigyelhető (kontrasztos sorozat, a coronalis rekonstrukción jól látszik a halmozó falú 

pseudocysta a pancreas farki területen), ezért CT-vezérelt punctio és drainage (6F trocar 

rendszerű drain) történt. (6., 7. ábra)  
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Ebből a pseudocystából 90 ml, zöldes színű cysta tartalom ürült, erre is szívópalack került 

felhelyezésre, aminek a segítségével további 70 ml cysta tartalom ürült ki.  

8-9 nappal később mindkét drain eltávolításra került a pseudocysta rendszer megszűnt, 

kiürült.  

A Se amiláz és lipáz értékek normalizálódtak.  

A láz megszűnt, a fehérvérsejtszám a korábbi 12 ezerről 8 ezerre csökkent.  

Kérdések:  

1. A pancreas pseudocysta drainage UH vezérléssel minden esetben elvégezhető?  

A/ Igen, az UH-vezérléssel valamennyi lokalizációban jól elérhetők a pancreas pseudocysták.  

B/ Nem, mert a belek mögötti, léphílus közelében lévő pseudocysták csak megfelelő 

pozícióban, CT-vezérléssel érhetők el.  

C/ Igen, a beleken át is könnyen megközelíthető a pancreas fej-test régióban lévő 

pseudocysta.  

D/ Igen, a retroperitonealis régió az UH vezérlés számára könnyen hozzáférhető.  

2. A pancreas pseudocysták CT-vezérelt drainage-ja során milyen potenciális szövődmények 

fordulhatnak elő (egy válasz nem helyes, ezt kell megjelölni) ?  

A/ pseudocysta bevérzés, retroperitoenalis vérzés, bélperforáció  

B/ gyomor sérülés, pseudocysta bevérzés, lépsérülés  

C/ A. lienalis sérülés, retroperitonealis hematoma kialakulása, gyomor sérülés  

D/ húgyhólyag sérülés, jobb v. renalis sérülés  
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19.3 III. ESET 

III / IV ESET 

   

PTC, Epeúti stentelés  

Anamnézis:  
52 éves nőbeteg.  

7-8 hónappal ezelőtt kezdődtek epigastrialis, gyomor tájéki panaszai, 3 kg-ot fogyott.  

Hasi UH vizsgálat a pancreas fejben látott 32 mm-es echoszegény területet. A CT vizsgálat 

igazolta a pancreas feji malignus daganatot, mérsékelt Wirsung tágulattal.  

Az elvégzett műtét inoperábilis pancreas feji daganatot talált, Whipple műtétet végeztek.  

A műtét után 4 hónappal icterusa jelentkezett.  

CT vizsgálat, konrasztos: a pancreas fej-test határon lévő tumor befogja a duodenumot és a 

truncus coeliacus elágazását. (1. ábra)  

 

 

   

Perkután transzhepatikus cholangiográfia (PTC): Tág intra- és extrahepatikus epeutak 

ábrázolódnak, a choledochus distalis szakasza conicusan beszűkült a pancreas tumor 

kompressziója következtében, rajta keresztül csak minimális kontrasztelfolyás látható a belek 

felé. (2. ábra)  
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Perkután choledochus stentelés: Vezetődrót cserét követően öntáguló stent behelyezése 

történt, ami áthidalja a d. choledochus distalis, beszűkült szakaszát (3. ábra, a stent 

pozícionálása). Az epeutak tágulata a stent behelyezése (10mm átmérőjű, 8 cm hosszú 

fémstent) és kinyitása után (4. ábra) megszűnt és a kontrasztanyag szabadon ürült a belek 

felé.  

 

 

 

 

A pancreas feji inoperábilis daganatok palliatív kezelésében fontos szerepet játszanak a 

speciális, sűrű szövésű epeúti öntáguló stentek. Ezeket mind endoszkóposan, mind perkután 

módon be lehet helyezni. Speciális postoperatív állapotokban ( Billroth II. gyomor resectio 

vagy choledocho-jejunostomia után) nem lehetséges az endoscopos megoldás.  

Kérdések:  

1. Melyik vizsgálómódszer a legalkalmasabb a malignus pancreas tumor operabilitásának 

eldöntésére?  

A/ Ultrahang vizsgálat  

B/ Natív és kontrasztos, háromfázisú multidetektoros CT vizsgálat  

C/ PET-CT vizsgálat  

D/ DSA vizsgálat  

2. A pancreas fejben elhelyezkedő kórfolyamatok megítélésénél az alábbiak közül melyik a 

legnagyobb felbontással rendelkező képalkotó módszer?  

A/ MR vizsgálat  

B/ SPECT  

C/ Endoszkópos UH vizsgálat  

D/ DSA vizsgálat  
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19.4 IV. ESET 

IV / IV ESET 

   

Perkután Transzhepatikus Drainage (PTD) - Klatskin tumor  

Anamnézis:  
68 éves nőbeteg.  

Májtáji, tompa epigastrialis fájdalmak miatt kezdték vizsgálni.  

Hasi UH során enyhe intrahepatikus epeúttágulatot találtak.  

Laborokban mérsékelten emelkedett se Bilirubin, GPT, GGT.  

Három héttel később mérsékelt icterusa jelentkezett, hospitalizáció történt.  

Kontroll UH vizsgálattal jelentősen, egyenetlenül tágult intrahepatikus epeutak ábrázolódtak, 

a májkapuban a d. choledochus felső szakaszán szűkület volt látható, környezetében 

echoszegényebb területtel.  

Perkután Transzhepatikus Cholangiográfia (PTC), máj bal lebeny felőli punctióból:  
Magas, hilaris lokalizációjú Klatskin tumor látható (a d. choledochus és mindkét oldali d. 

hepatikus törzs érintett). Jelentősen tágult bal lebenyi intrahepatikus epeutak ábrázolódnak. 

(1. ábra)  

 

 

   

Perkután Transzhepatikus Drainage (PTD): Először a vezetődrót segítségével sikerült a 

jelentősen beszűkült bal oldali d. hepaticuson, majd a d. choledochuson át lejutni a 

duodenumba. (2. ábra)  
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Külső-belső epeelfolyást biztosító PTD kialakítása:  
Vezetődrót csere után a PTD-s drain sikeres bevezetése történt a máj bal lebenye felől. (3. 

ábra)  

 

 

   

Kérdések:  

1. Szükséges-e antibiotikus védelmet alkalmazni a perkután epeúti intervenciók során?  

A/ Nem  

B/ Igen, minden esetben  

C/ Csak igazolt cholangitis és 38 C fok feletti láz esetén  

D/ Csak akkor, ha már intrahepatikus tályoggal szövődött az epeúti tágulat  

   

2. A PTC-PTD során szövődményként kialakuló, elhúzódó haemobilia esetén mi a további 

teendő (egy megállapítás nem helyes, ezt kell megjelölni) ?  

A/ 2D UH kontroll elegendő lehet a vérzésforrás kimutatására  

B/ Többfázisú MDCT-vel vagy esetleg csak DSA-val lehet pontosan kimutatni a 

vérzésforrást  

C/ Kontrasztanyagos UH vizsgálat is segíthet a vérzésforrás tisztázásában  

D/ A vérzésforrás kimutatása után, ha szegmentális artéria hepatica ág felől igazolódott a 

vérzés, akkor a további teendő az adott érszakasz szelektív embolizációja  

 



Orvosi képi diagnosztika CME 

 

210 

 

20. Katéteres angiographia és vascularis intervenciós 

radiológia (IV Eset)  

20.1 I. ESET 

I / IV ESET 

   

Alsó végtagi artériák endovascularis kezelése 

Anamnézis: 87 éves férfibeteg, diabetes mellitus  

Jelen panaszok, tünetek: Bal alsó végtagon 20 m-es claudatio intermittens, járás közben 

jelentkező lábfej zsibbadás  

Képalkotók:  

  

 

DSA angiographia:  

Az angiographia a bal a. femoralis communis antergrad punctión keresztül bevezetett 

katéteren keresztül készült. Az a. poplitea proximalis szakaszán occlusió figyelhető meg, a 

truncus tibiofibularis középső harmadában 90%-os, az a. tibialis anterior proximalis 

szakaszán 80%-os stenosis ábrázolódik.  

KÉRDÉS:  

Milyen beavatkozást végezne?  

A. A. poplitea PTA/stent  

B. A. popltiae PTA/stent + truncus tibiofibularis PTA  

C. A. popltiae PTA/stent + a. tibialis anterior PTA  

D. A. popltiae PTA/stent + truncus tibiofibularis PTA + a. tibialis anterior PTA  

E. Kiegészítő angiographiás kép alapján lehet csak eldönteni.  

A helyes válasz alapján kiegészítő angiographiára van szükség, hiszen annak eldöntéséhez, 

hogy a truncus tibiofibularis illetve az a. tibialis anterior kezdeti szakaszán lévő significans 

stenosisok közül melyiket (esetleg mindkettőt) érdemes megtágítani, azt kell tudnunk, melyik 

ér követhető végig a talpi ívig illetve a lábhátig.  
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A bokatájék és lábfej katéteres angiographiás felvételén jól látszik, hogy kiáramlási pályát az 

a. tibialis posterior képez, így a truncus tibiofibularis stenosis tágítása előnyös a beteg 

számára, az a. tibialis anterior proximalis stenosis endovascularis kezelése viszont 

valószínűleg nem fog a beteg panaszain segíteni.  

 

  

 

Az a. poplitea occlusiót 6x40 mm Astron Pulsar (Biotronik) öntáguló stenttel, a truncus 

tibiofibularis stenosist 2.5 x 2 mm Passeo 18 (Biotronik) ballonkatéterrel kezeltük. Kontroll 

angiographián az érintett területek jó lumennel telődnek. Mindkét endovascularis kezelés 

megoldható volt 4F introducer katéteren keresztül. A beavatkozás során 5000 E heparint 

valamint 200 µg nitrátot (spazmus megelőzés céljából) adtunk intraarterialisan.  

Discussio:  
Az a. popliteában az occlusio a térdizület hajló részétől proximalisan helyezkedik el, ezért ide 

stentet is lehet helyezni. A térdizület vetületében, a hajló szakaszra stentet lehetőleg ne 

helyezzünk a stent-törés kockázata miatt.  

Az esetismertetés rávilágít arra is, hogy a kezelendő szegmentek eldöntéséhez fontos tudni a 

lábszár alsó harmadának és a lábfej keringésének állapotát is.  

Hangsúlyozzuk, hogy az indikációnál alapvető fontosságú a 20 m-es dysbasiás távolság. Ha 

ez a távolság 200 m felett lenne (és más tipusú panasz vagy tünet sem lenne), akkor nem 

lenne indokolt a beavatkozás.  

KÉRDÉS:  

Mit jelöl a Fontaine IIb stádium?  

A. tünetmentes  

B. gangrena  

C. nyugalmi fájdalom  

D. 200 m alatti dysbasiás távolság  
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20.2 II. ESET 

II / IV ESET 

   

Alsó végtagi artériák endovascularis kezelése II. 

   

Anamnézis: 65 éves nőbeteg, hypertonia  

Jelen panaszok, tünetek: Bal oldalon kis kiterjedésű, kb. 1,5 cm átmérőjű sarok gangrena  

Képalkotók:  
DSA angiographia:  

   

 

   

Az angiographia bal a. femoralis communis anterograd punctióból történt. Az a. fem. 

superficialis proximalis és középső harmadában 70-80%-os stenosisok figyelhetők meg.  

Az a. femoralis superficialis mindkét stenosis primér stentelésére valamint az a. poplitea 

PTA-át terveztünk.  

Az alábbi angiographiás kép az a. poplitea PTA előkészítéseként történt.  
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KÉRDÉS:  

A kép alapján a PTA:  

A. elvégezhető  

B. elvégzése előtt technikai hibát kell korrigálni  

C. csak cutting balloon-nal végezhető  

D. a PTA helyett biztonságosabb primér stentelést végezni a distalis embolisatio 

kockázatának csökkentése céljából  

   

A helyes válasz alapján a PTA elvégzése előtt technikai hibát kell korrigálni, hiszen ha 

figyelmesen megnézzük az angiographiás képet, látszik, hogy a vezetődrót kis mellékágba 

csúszott bele az a. poplitea distalis szakasza helyett. Amennyiben ezzel a drótpozicióval 

végzünk el a PTA-t, jó eséllyel az a. poplitea főtörzsét elzárjuk, és a végtag keringése 

rosszabb lesz, mint a beavatkozás előtt.  

A beavatkozás során a megszokott dózisú, 5000 U heparint adtunk intraarterialisan.  

A legújabb eszköztárat használva (Astron Pulsar stent, Biotronik) a stentbeültetést 4F 

sheathen keresztül lehetett elvégezni. Hagyományosan a stentbeültetést csak 6F sheath-en 

keresztül kellett kivitelezni, ami jóval nagyobb kockázattal jár a punctiós területen kialakuló 

hematoma vonatkozásában.  
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20.3 III. ESET 

III / IV ESET 

   

Bal a. subclavia proximalis occlusio 

   

Anamnézis: 63 éves nőbeteg, 3 éve kezelik hypertoniával.  

Jelen panaszok, tünetek: bal kar gyengeség, fáradékonyság, melyek az elmúlt 6 hónapban 

fokozatosan erősödtek, és a mindennapi életét zavarja. A radialis pulzus jobb oldalon jól 

tapintható, bal oldalon nem tapintható. A vérnyomásérték a jobb karon 150/95 Hgmm, a bal 

karon 125/80 Hgmm.  

Képalkotók:  

UH - carotis duplex scan vizsgálat: mindkét carotis bifurcatióban apró echodús plakkok 

figyelhetők meg. A carotis rendszer cervicalis szakaszán számottevő stenosis egyik oldalon 

sem mutatható ki.  

Az a. vertebralis jobb oldalon anterograd, bal oldalon retrograd telődik.  

A jobb a. subclavia vizsgálható szakaszán normál, háromfázisú áramlási görbe detektálható.  

A bal a. subclavia distalis szakaszán az áramlás monofázisos, poststenoticus jellegű, a 

proximalis szakasz nem ítélhető meg egyértelműen.  

Vélemény: minimális mértékű atherosclerosis mindkét carotis bifurcatióban.  

Stenosis/occlusio a bal a. subclavia proximalis szakaszán (subclavian steal  

syndroma)  

Intervenciós radiológiai konzilium javasolt.  

DSA angiographia:  

 

 

1. ábra: A: az aortographia a bal a. subclavia proximalis szakaszán igazolta az occlusiót. B: az 

áramlás a bal a. vertebralisban retrograd. C és D: A jobb a. femoralis communis felől 

felvezetett katéteren keresztül selectív katéterezést követően sikerült a bal a. subclaviát 

recanalisálni, majd ballonra helyezett stent beültetésével a stenosist sikeresen megszüntetni. 
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A bal a. vertebralisban a stentbeültetést követően az áramlás anterograd lett ismét, a bal 

radialis pulzus jól tapinthatóvá vált 1-2 percen belül.  

A beteg másnap otthonába távozott. A korábban megkezdett thrombocyta aggregatio gátló 

kezelést (napi 100 mg acetylsalicylsav) változatlanul folytatták. A panaszok a beavatkozást 

követő kontroll időszakban (1 év) nem tértek vissza.  

Discussio:  
Az a. subclavia proximalis stenosis gyanujának esetén az UH vizsgálat az elsőnek 

választandó modalitás. Amennyiben a betegnek a releváns oldali felső végtagi panaszai 

vannak, akkor DSA, katéteres angiographia és endovascularis kezelés javasolt. CTA vagy 

MRA ezért e betegségben nem tipikus modalitás. Significans a. subclavia proximalis stenosis 

esetén az elsőnek választandó terápiás modalitás az intervenciós radiológiai módszerrel (más 

néven endovascularis kezeléssel) elvégzett percutan ballonos angioplastica (PTA) és/vagy 

stentbeültetés. Érsebészeti módszerek csak akkor mérlegelendők, ha az endovascularis 

módszer nem járt sikerrel. Panaszmentes esetben többnyire nincs szükség operatív terápiára; 

kivételt képezhet pl. ipsilateralis oldali a. mammaria internára helyezett coronaria graft.  

Az intervenciós radiológiai technika során a recanalisatio bármelyik oldali a. femoralis 

communis vagy az ipsilateralis a. brachialis felől egyaránt elvégezhető.  

Ritkán előfordulhat, hogy jelentős, 80-90%-os bal a. subclavia stenosis mellett is anterograd 

áramlás detektálható a bal a. vertebralisban; ennek oka az lehet, hogy ritka anatómiai 

variációként a bal a. vertebralis az aortaivből külön ágként eredhet.  

A vérnyomás érték beállításnál nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a két karon mért 

vérnyomás érték nincs számottevő eltérés (<10 Hgmm systolés érték). Ha a számottevő 

vérnyomáskülönbség gyanuja felmerül, első lépésként UH vizsgálat javasolt.  

   

KÉRDÉS:  

Mikor fordulhat elő, hogy az a. subclavia eredésénél kialakult occlusio esetén az azonos 

oldali a. vertebralisban az áramlás mégis normális, anterograd irányú?  

A. Nem fordulhat elő, valószínűleg a vena vertebralisba mért bele a vizsgáló, és a vizsgáló 

tévedett.  

B. A. lusoria esetén.  

C. Ha az a. vertebralis az aortaból külön ágként ered  

D. Nem fordulhat elő, mert a stenosistól/occlusiotól distalisan kialakuló nyomáskülönbség 

miatt az a. vertebralisban szükségszerűen megfordul az áramlás iránya.  
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20.4 IV. ESET 

IV / IV ESET 

   

Artériás embolisatio – vénás telődés 

   

Ez az esetleírás rendhagyó abban a vonatkozásban, hogy két rövid esetismertetés végén 

teszünk fel 1-1 kérdést, majd újabb két esetbemutatót követően adjuk meg a helyes 

válaszokat, és tárgyaljuk a 4 eset tanulságait együttesen.  

Bevezetés: Az embolizáció során az operátor számos esetben láthat vénás telődést az 

angiographián. Ilyenkor el kell dönteni, a vénás telődés utal-e AV shunt-ök vagy AV 

malformacio jelenlétére, van-e annak számottevő kockázata, hogy a beadott embolizáló 

anyag (pl. különböző méretű szemcsék) a vénás keringésen keresztül a tüdőbe, illetve 

egyidejű jobb-bal shunt esetén (pl. nyitott foramen ovale) akár a nagyvérkörbe és ezen 

keresztül az agyi artériás keringésbe kerül. Az ilyen esetek többnyire irodalmi ritkaságok, de 

előfordulhatnak, ezért gondolnunk kell rá minden embolizáció során.  

IV. 1. eset  
Anamnézis: 36 éves nőbeteg  

Jelen panaszok, tünetek: menorrhagia, gyakori vizelési inger, vérszegénység  

Képalkotók:  

   

 

1., 2., 3. ábra: A jobb a. femoralisból a bal a. uterinaba bevezetett 4F Cobra katéteren 

keresztül végeztünk selectiv angiographiát, mely nem mutatott vénás telődést. 
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4., 5., 6. ábra: A jobb a. uterina felől azonban vénás telődés ábrázolódot (nyilak).  

   

 

KÉRDÉS:  

A vénás telődés észlelése alapján szabad-e folytatni az embolizációt?  

A. Igen, mert nem látszik rendellenes vénás telődésre utaló jel az angiographián  

B. Igen, mert a rendellenes vénás telődés ellenére a kisvérkörbe a nagyméretű szemcsék 

(500-700 µm) nem fognak átjutni.  

C. Nem, mert tüdőembolisatiót okozhatunk.  

D. Nem, mert először más vizsgálattal ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a szemcsék a 

kisvérkörbe kerülhetnek-e.  

IV. 2. eset  
Anamnézis: 64 éves nőbeteg  

Jelen panaszok, tünetek: a betegnek a bal vesetájékon jelentkező tompa nyomásérzése van. 

CT vizsgálat során derült fény a hatalmas méretű bal vesetumorra, a bal vesevénában 

thrombus volt kimutatható. Urológus konzílium szerint a tumor a mérete miatt az operabilitás 

határán van, emiatt kértek preoperatív embolisatiót.  

Képalkotók:  
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7-10. ábra: A jobb a. femoralis communisból a bal a. renalisba vezetett 4F Cobra katéter 

segítségével a tumornak megfelelő terület jól azonosítható az angiographián. A bal véna 

renalis nem ábrázolódott, viszont cranialisan ábrázolódott lassú áramlással egy vaskos 

érköteg. 

   

KÉRDÉS:  

A vaskos érköteg telődése miatt szabad-e folytatni az embolizációt?  

A. Igen, mert a cranialisan telődő köteg nem véna.  

B. Igen, mert az extraanatomikus vénás telődés ellenére AV-shunt vagy AV malformacióra 

utaló angiographiás jel nem mutatható ki.  

C. Nem, mert tüdőembolisatiót okozhatunk a beadandó szemcsékkel (300-500 µm).  

D. Nem, mert először más vizsgálattal ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a szemcsék a 

kisvérkörbe kerülhetnek-e.  

   

Mindkét esetben az angiographiás képen azt kellett eldöntenünk, hogy van-e AV-shunt vagy 

AV malformacióra utaló jel, ami révén a beadandó szemcsék (300, 500, 700 µm) a 

kisvérkörbe, illetve egyidejű jobb-bal shunt esetén (pl. nyitott foramen ovale) akár a 

nagyvérkörbe és ezen keresztül az agyi artériás keringésbe kerül.  

Az alábbiakban korai vénás telődésre mutatunk két példát.  

IV. 3. eset  
Anamnézis: 76 éves nőbeteg, hypertonia  

Jelen panaszok, tünetek: 30-50 m bal alsó végtag dysbasia  
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Képalkotók:  

   

 

11., 12., 13. ábra: Az a. peronea ágrendszerében körülírt, korai vénás telődés mutatható ki, 

mely 2-3 s belül már megfigyelhető volt. Az elváltozás az elmúlt évek során többször leírásra 

került. 

   

IV. 4 eset  
Anamnézis: 30 éves férfibeteg  

Jelen panaszok, tünetek: 10 éve fennálló, enyhe-közepes teltségérzés a jobb herében, mely 

az utóbbi hónapokban enyhén fokozódott. A beteg atheroscleroticus eredetű panaszaihoz ez 

az elváltozás feltehetően nem járul hozzá számottevő mértékben.  

Képalkotók:  

   

 

14., 15., 16. ábra: A bal a. brachialisból az aortába levezetett 4F pigtail katéteres keresztül 

elvégzett angiographia a jobb a. iliaca interna ágrendszerében 2-3 másodpercen belül 

megjelenő, körülírt, korai vénás telődést mutató AV malformaciót mutat. Az AV 

malformacio endovascularis kezelése (pl. embolizáció spirálok vagy ún. „Amplatz-plug” 

segítségével) javasolt. 

   

 

A IV. 3. és IV. 4. esetek reményeink szerint segítettek annak eldöntésében, hogy mi a helyes 

válaszokat megadjuk.  
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A fenti eseteknél sokat segít, ha az ember tudatosan figyeli az artériás és vénás fázis közötti 

időkülönbséget, mely (másodpercben kifejezve) a képek bal alsó sarkában lévő három 

számsor közül a középső (az egyetlen, amely más-más értéket mutat a számsorok közül).  

A IV. 1. és a IV. 2. esetekben körülírt elváltozás illetve korai telődés nem volt kimutatható. 

Az embolizációt mindkét esetben elvégeztük, embolizációs szövődmény egyik esetben sem 

volt.  

Discussio:  

A bemutatott esetek rámutattak arra, hogy időnként nehéz elkülöníteni a rendellenes, korai 

vénás telődés, az AV-shunt illetve az AV malformació jelenlétét a normál vénás telődéstől az 

angiographiás képeken. A rendellenes telődésnél jellemzően egy körülírt elváltozás korai 

vénás telődéssel párosul. A korai vénás telődés definíciójáként nagyon kevés adat lelhető fel. 

Példaként szolgálhat, hogy az femoralis rendszerben a normál vénás keringés ideje 4-12 s 

(átlag 8 s), a korai telődés 2-6 s (Milne ENC, Radiology, 1967;88:513-8). A normál keringési 

időt rendkívül sok tényező (pl. életkor, keringési állapot, folyadék egyensúly, szervfüggőség) 

befolyásolhatja.  
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21 Nukleáris Medicina (IX Eset) 

21.1 I. ESET 

I / IX ESET 

   

Anamnézis: A fiúbetegnél 2009 februárjában, 14 éves korában diagnosztizálták a 

mediastinális kiindulású diffúz nagy B-sejtes Non-Hodgkin lymphomáját (III. stádium). Első 

kemoterápiás kezelése (NHL-BMF 95 TG: II; R4 ága szerint) 2009. júliusában ért véget.  

1. vizsgálat: 2009.08.31-én restaging FDG PET-CT vizsgálat (alacsony dózisú natív CT 

felvételekkel) történt.  

A vizsgálat során a medistinumban residualis szövetszaporulat detectálható a CT 

felvételekenn melyen belül körülírtan intenzív FDG beépülés is megfigyelhető, ami nagy 

valószínűséggel viabilis tumor jelenlétére utal. (1. ábra a-c. képek)  

További kezelés: A továbbiakban 2 ciklus R-CHOP kezelésben részesült 2009.10.12-ig. Az 

ezt követően készült MR vizsgálat regressziót jelzett. 2009.11.03-12.01. között 36 Gy 

irradiációban részesült, a felső mediastinumra 1,8 Gy-es frakciókkal CT alapú 3D tervezéssel.  

2. vizsgálat: 2010.01.21-én kotroll PET-CT történt a fenti kezelések eredményének 

lezárására. A vizsgálat során a mediastinumban a korábbinál kisebb szövetszaporulat 

megfigyelhető, mely a thymusnak megfelelhet, kóros FDG dúsulás nélkül. Complet 

metabolikus remissio. (1. ábra d-f. képek)  

3. vizsgálat: 2010.05.05-én kontroll PET-CT történt, az első vonalbeli kezelésre 

kemorezisztens, így fokozott kockázatú betegség követésére. A vizsgálat során a reziduális 

lágyrész többlet CT morfológiailag számottevően nem változott, de benne ismét intenzív 

FDG dúsulás vált kimutathatóvá, ami a lymphoma relapszusának alapos gyanúját keltette. (1. 

ábra g-i. képek)  

 
1. ábra a 

 
1. ábra b 

 
1. ábra c 
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1. ábra d 

 
1. ábra e 

 
1. ábra f 

 
1. ábra g 

 
1. ábra h 

 
1. ábra i 

 

   

1. ábra. 1. (a-c.), 2. (d-f) és 3. (g-i.) FDG PET-CT vizsgálat. PET MIP (Maximum Intensity 

Projection) képek (a, d, g), transversalis CT (b, e, h) és fúzionált PET-CT (c, f, i) felvételek, 

iil. képek. A MIP képeken változó mértékben fiziológiás FDG dúsulás/kiválasztás látható az 

agy ábrázolódó részében, a tonsillák, a nyálmirigyek, a gége, a bal kamrai myocardium, a 

vesék, a húgyhólyag és a vastagbél területén.  

   

Műtét: 2010.05.12-én a residualis elülső-felülső mediast. térfoglaló terime transsternalis 

műtéti eltávolítására került sor:  

Szövettani eredmény: a rezekátumban megtartott thymus szövet mellett élő, primer 

mediastinalis B-sejtes lymphomás sejteket igazolt.  

További kezelés és utánkövetés: A továbbiakban felnőtt protokoll szerinti kemotherapiára, 

2010.08.11-én autológ csontvelő transzplantációra került sor. Több, mint egy éves követés 

során (2011. októberben) a lymphoma complet remissioban van.  

Tanulság: Lymphomák esetén a kezelés befejezését követően végzett FDG PET-CT 

vizsgálat alkalmas a gyakran fennálló residualis szövetszaporulat természetének 

differenciálására (viabilis tumor vs. hegszövet). Hasonlóképpen alkalmas a relapsus korai 

felismerésére.  
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KÉRDÉS:  

Lymphomák esetében restaging FDG PET-CT vizsgálat végzendő, mert  

1. a PET vizsgálattal jól megítélhető a vesék kemoterápia okozta funkcionális károsodásának 

a mértéke.  

2. A metabolikus képalkotás lehetővé teszi a residuális viabilis tumor és a heges 

szövetszaporulat elkülönítését.  

3. A PET-CT vizsgálattal színes képek készülnek, ezért a remissios status jobban megítélhető 

mint a morfológiai képalkotókkal.  
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21.2 II. ESET 

II / IX ESET 

   

Anamnézis: 67 éves férfi. 2008.január óta étvágya romlott, fogyás, széklethabitus változás, 

tenesmus kapcsán 2008. decemberben kivizsgálás a máj jobb lebenyében egy 55 és egy 23 

mm-es, metastasisnak megfelelõ képletet és primer elváltozásként az anustól 6 cm-re 

kezdõdõ rectum tumort igazolt. Biopsia (08.12.19.): kötõszövetet infiltráló, köbhám jellegû 

daganatsejtekbõl felépülõ kribriform struktúrájú tumor infiltratioja észlelhetõ.  

Mellkas, has, kismedence CT vizsgálat (2008.12.23.): met. pulm., met.hep., tu.recti., 

lymphadenomegalia és zsírszöveti infiltratio perirectalisan.  

2009.01.14-től FOLFIRI kezelés.  

2009.03.05. CT kontroll SD (stabil betegség).  

2009.05.ll. CT kontroll: Minimális progresszio a hepaticus és ny.csomó metastasisokban (a 

progressio mértéke nem haladja meg a 10 %-ot.  

Folfiri th folytatása.  

2009.07.01. 1st line kezelés komplettálva (12 ciklus)  

2009.08.19-én restaging FDG PET CT vizsgálatrara került sor  

Progressio miatt terápia váltás, 2009.09.23-tól FOLFOX-4.  

Képalkotók:  

2009.08.19. FDG PET-CT  

 
1. ábra 

 
2. ábra 

 
3. ábra 

 
4. ábra 

 
5. ábra 

 
6. ábra 

 
7. ábra 

 
8. ábra 

 

PET-CT fúziós képek 
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17. ábra 

PET MIP kép, anterior nézet 
 

 
9. ábra 

 
10. ábra 

 
11. ábra 

 
12. ábra 

 

PET-CT natív CT 

 
13. ábra 

 
14. ábra 

 
15. ábra 

 
16. ábra 

 

2009.05.11-i CT felvételek 
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PET-CT leírás:  

A radiofarmakon beadása után 60 perccel, Gastrografin itatása mellett a koponyabázistól a 

combok proximalis harmadáig készítettünk alacsony dózisú natív helikális CT sorozatot, 

majd ugyanezen régióról 2D módú emissziós adatgyűjtés történt. Szöveti gyengítésre 

korrigált és korrekció nélküli metszeti képek készültek.  

Összehasonítás a 2011.05.11-i mellkas, has, kismedence CT vizsgálat felvételeivel történt.  

A bal sinus maxillarisban 1 cm-es, a jobb-ban 0,5 cm-es nem dúsító polypoid nyálkahártya-

megvastagodás látható. Jobb oldalon buccalisan, a subcutisban egy 12 mm-es kerekded nem 

halmozó lágyrészképlet van. A nyakon, a supraclavicularis, axillaris és mediastinalis 

régiókban megnagyobbodott, illetve FDG-t akkumuláló nyirokcsomó nem azonosítható. A 

jobb tüdő felső lebenyében centralisan, a hilus szomszédságában egy 10 mm-es intenzíven 

dúsító kerekded lágyrészképlet ábrázolódik. A bal S3-ban is látható egy 6 mm-es 

lágyrésznodulus, melynek megfelelően farmakon halmozás nem detektálható. A fenti CT-vel 

összevetve mindkettő változatlan (a jobb oldali retrospective). A tüdőkben máshol focalis 

eltérés nem látható.  

A normál méretű máj jobb lebenyében, az összes szegmentumot érintően, több 2-5 cm-es, 

helyenként egymással confluáló hypodens góc figyelhető meg, intenzív, részben gyűrűszerű 

tracer dúsítással. A bal lebenyben FDG-t halmozó góc nem azonosítható. A májusi CT 

felvételekkel összevetve a májbeli metastasisok mindegyike növekedett, új góc nem jelent 

meg: S5 subcapsularis részén levõ góc kb. 20 mm-es vs.15 mm-es a májusi CT-n, S6 caudalis 

részén levõ 50 mm-es vs.36 mm, S6 cranialis lateralis eltérése 45 mm-es vs.33 mm, S7 

medialis góc 42 mm-es vs.35 mm, S7 lateralis góc 28 mm-es vs.20 mm.  

A lép és a pancreas eltérés nélkül. A mellékvesék kissé szélesebbek, hypodensek, nem 

akkumulálnak. A vesékben és a hólyagban normál kiválasztásnak megfelelő aktivitás 

észlelhető. A gyomor és a vékonybelek fiziológiás tracer-felvétellel ábrázolódnak. A rectum 

felső felében, az ismert tumornak megfelelően a bélfal kökörösen megvastagodott, a 

metabolicus határok azonban nem adhatók meg, mivel a vastagbél teljes hosszában diffúzan, 

igen intenzíven dúsítja a radiofarmakont. A májkapuban és a retroperitoneumban magasan 

praecavalisan egy összességében kb 5 cm-es nyirokcsomó konglomeratum figyelhető meg, 

többgócú FDG halmozással, a májusi CT felvételekkel összevetve lényegében változatlan 

mérettel. A paraaorticus láncban, a mesosigmában és perirectalisan számos 1 cm körüli 

nyirokcsomó ábrázolódik, tracer dúsítás nélkül. A prostata megnagyobbodott, nem halmoz.  

A leképezett csontokban körülírt tracer akkumuláció, metastasisra utaló csontszerkezeti 

eltérés nem detektálható.  

Összefoglaló vélemény:  

Az ismert rectum tumor metabolicus határai az intenzíven fokozott vastagbélaktivitás miatt 

nem adhatók meg. Multiplex metastasis: infradiaphragmaticus nyirokcsomó, tűdő és máj 

manifesztációk, melyek többsége metabolicusan aktív. A bal oldali pulmonalis gócban, 

valamint a paraaorticus, mesosigmalis és perirectalis nyirokcsomókban azonban viabilis 

tumorszövet nem mutatható ki.  

A 2009.05.11-i CT vizsgálattal összevetve a májmetastasisok méretbeli progressiot mutatak.  

Tanulság:  

A különböző modalitású vizsgálatok (CT, MR, PET-CT) egymással változás irányában 

összehasonlíthatók és összehasonlítandók. Az előzményi más modalitású vizsgálat lelete és 

képi dokumentációja rendelkezésre kell álljon mind a nukleáris medicinai, mind a radiológiai 
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vizsgálatok értékeléséhez. (Az iv. kontrasztanyagos CT vagy az MR felvételek segíthetik a 

hibrid modalitás keretében készült natív CT megítélését is.)  

KÉRDÉS:  

Az alábbi kijelentések közül melyik igaz?  

1. Daganatos betegség követésében időbeli sorrendben PET-CT, CT, majd ismét PET-CT 

készül. Az utóbbi PET-CT-t minden esetben elegendő a korábbi PET-CT-vel 

összehasonlítani.  

2. PET-CT vizsgálat felvételei önálló diagnosztikus CT felvételekkel nem hasonlíthatók 

össze, mert az egyik színes, a másik fekete-fehér képeket állít elő.  

3. Daganatos gócok követése során a méretbeli változás az esetek jelentős részében 

megítélhető a diagnosztikus CT felvételek és a PET-CT vizsgálat alacsony dózisú natív CT 

felvételeinek az összevetésével.  

4. Betegség követésére CT vizsgálat készül, korábban PET-CT történt, melynek képi 

dokumentációja digitális formában CD-lemezen van. Az értékeléshez elegendő, ha a PET-CT 

lelete rendelkezésre áll, mivel a képi dokumentáció úgyis csak nukleáris medicina 

munkaállomásokon tekinthető meg.  
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21.3 III. ESET 

III / IX ESET 

   

Anamnézis: 9 hónapos fiú csecsemő, visszatérő láz miatt területen ismételten kezelték.  

Jelen panaszok: Jelenleg ismét belázasodott, területen per os antibiotikus kezelést kezdtek. 

CRP érték magas, de vizelet üledéke negatív. Klinikailag a húgyúti fertőzés feltételezhető, de 

az elkezdett per os antibiotikus kezelés miatt nem igazolható.  

(megjegyezzük, hogy csecsemőkori pyelonephritisben a per os antibiotikum elégtelen, 

tüneteket viszont elfedheti.)  

Ekkor hasi UH vizsgálattal a vesék alakja, nagysága normális, szerkezetük ép, üregrendszeri 

tágulat nincs, de a pyelon nyálkahártyája mindkét oldalon hyperreflektivebb. Statikus 

veseszcintigráfiás vizsgálat is készült.  

Képalkotók:  

1. Statikus veseszcintigráfia (2009. nov.)  

 

  

 

1. ábra Statikus veseszcintigráfia. Bal hátsó ferde (a) posterior (b), és jobb hátdó ferde (c) 

nézet. 

   

Radiológiai leírás:  

Alkalmazott radiopharmacon: DMSA Tc-99m, mennyisége: 50 Mbq  

Planáris posterior és mindkét oldali hátsó ferde felvételek készültek a vesékről.  

A bal vese radiopharmacon felvétele a jobb vesében tapasztalhatóhoz képest diffusan 

alacsonyabb, a bal vese lobulalt kontúrú. A jobb vese felső pólusában jelentős fokú, 

viszonylag kiterjedt aktivitáscsökkenés figyelhető meg.  

Funkcióarány: bal vese 46%, jobb vese 54%.  

Vélemény:  

A bal vesében mérsékelt diffuse, a jobb vese felső pólusában kifejezett focalis 

parenchymalaesio. A bal vese lobulalt konturját focalis károsodások, ill. ébrényi 

lebenyezettség egyaránt magyarázhatják.  
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Maradandó hegesedés kimutatására az akut gyulladás lezajlását követően leghamarabb 6 

hónappal kontroll vizsgálat javasolt.  

2. Kontroll statikus veseszcintigráfia 9 hónap múlva  

  
 

 

2. ábra Kontroll statikus veseszcintigráfia. Bal hátsó ferde (a) posterior (b), és jobb hátsó 

ferde (c) nézet. 

Radiológiai leírás:  

Alkalmazott radiopharmacon: DMSA Tc-99m, mennyisége: 100 Mbq  

Planáris posterior és mindkét oldali hátsó ferde felvételek készültek a vesékről.  

A scintigrammon a vesék helyzete normális. A bal vese diffuse csökkent intenzitással jelent 

meg. A bal vese lateralis kontúrja egyenetlen, lobulalt. A jobb vesében kontúregyenetlenség 

nem látható, a felső póluson minimálisan csökkent a radiopharmacon halmozás.  

A vesék aktivitásaránya: bal vese 42%, jobb vese 58%.  

Vélemény:  

A bal vesében diffuse jellegű parenchyma károsodás jelei. A lateralis kontúr megjelenése az 

ébrényi lebenyezettség következményének megfelelhet. A jobb vese felső pólusán a korábbi 

(2009.11.) vizsgálatnál látott jelentős focalis parenchyma károsodás nagy mértékű regressiot 

mutat.  

Tanulság: Csecsemőkori visszatérő lázas betegség hátterében a húgyúti infectio, mint kóroki 

tényező mindig felmerül. Amennyiben a klinikum és a laborlelet nem egyértelműen kórjelző, 

a statikus veseszcintigráfia a legérzékenyebb módszer az akut vagy a krónikus gyulladás 

igazolására.  

KÉRDÉSEK:  
Akut, ill. krónikus pyelonephritis legérzékenyebb vizsgálómódszere:  

1. UH  

2. CT  

3. Dinamikus veseszcintigráfia  

4. Statikus (DMSA) veseszcintigráfia  

5. Urográfia  

Az akut pyelonephritis lezajlása után maximum mennyi idővel várható az akut szakban 

észlelt kórjelző szcintigráfiás jelek regressziója?  

1. 1 hét  
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2. 3 nap  

3. egy év  

4. hat hónap  

21.4 IV. ESET 

IV / IX ESET 

Anamnézis:  
A 22 éves férfi betegnek 2010. eleje óta vannak bal térd panaszai. 2010. áprilisban MR 

vizsgálat kiterjedt oedemát mutatott a femur medialis condylusában epipysealisan. Szövettani 

mintavétel történt, mely chronicus osteomyleitis eredményt igazolt. Habár a képek nem 

voltak típusosak osteomyelitisre, a szövettani vizsgálatra tekintettel 6 hétig tartó antibiotikus 

profilaxisban részesült. Azóta CT és MR kontroll, valamint három fázisú planáris 

csontszcintigráfiás vizsgálat is történt. Ezeken csontszerkezeti eltérés nem került leírásra, a 

csontban oedema volt továbbra is,izotóp vizsgálat benignus eltérést mutatott, mely 

megfelelhet akár a műtét utáni állapotnak is.  

2011. áprilisban a panaszok változatlanul fennálltak, elsősorban éjszaka, szteroidra reagáltak. 

Az antibiotikum terápia hatástalannak bizonyult. Az ekkori ortopédiai konzílium atípusos 

osteoid osteomának tartotta a laesiot, a korábbi izotóp vizsgálattal kimutatott aktivitás 

fokozódás a konzílium véleménye szerint megfelelhet osteoid osteomának, azonban a 

vizsgálatot topográfiai szempontból nem tartotta kellően precíznek, holott a pontos kimutatás 

a megfelelő helyről történő mintavételhez szükséges lett volna, ezért ismételten három fázisú 

csontszcintigráfiára került sor, SPECT-CT leképezéssel is kiegészítve.  

Képalkotók:  

Három fázisú csontszcintigráfia, SPECT-CT - 2011.04.29.  

 

1. ábra a 1. ábra b 1. ábra c 
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1. ábra d 

 
1. ábra e 

 
1. ábra f 

 

1. ábra. Három fázisú csontszcintigráfia SPECT-CT-vel a térdekről. Anterior planáris képek 

(a-c), perfúziós fázis összegképe (a), statikus felvétel a korai vértartalom fázisban (b) és a 

késői metabolikus fázisban (c). SPECT felvételek mindkét térdről (d), transversalis és 

coronalis sík. Bal térd fúziós SPECT-CT képek (e) és CT felvételek (f), transversalis, 

coronalis és sagittalis sík. 

   

Izotóp vizsgálat leírása:  

A térdekről planáris háromfázisú vizsgálatot, a késői metabolikus fázisban planáris egésztest 

felvételeket, majd a térdekről SPECT és natív CT felvételeket (SPECT-CT) készítettünk.  

A bal medialis femurcondylus csaknem egész epiphysealis részének a vetületében fokozott 

vértartalom és sejthetően, kisebb területen fokozott perfusio figyelhető meg. A késői 

metabolikus fázisban a medialis femur condylus területén , kissé a lateralis condylusra is 

átterjedően diffusan mérsékelten fokozott aktivitás felvétel figyelhető meg, melyen belül -a 
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planáris felvételekn sejthetően, a SPECT felvételeken egyértelműen- egy pontszerű, 

intenzívebb aktivitásfokozódás is elkülönül.  

Utóbbi a SPECT-CT felvételek alapján a medialis femur condylus elülső subchondralis 

felszínére localisalódik, ahol a CT felvételeken subchondralisan 5x3x5 mm-es -excentrikusan 

pontszerű sclerosist tartalmazó- lyticus terület figyelhető meg, mely a korábbi CT 

felvételeken is látható.  

Ettől proximalisan a korábbi biopsia helye a 2011.04.12-i CT-vel összevetve változatlan CT 

morphológiával ábrázolódik.  

A csontrendszer többi részén kóros scintigraphiás eltérés nem mutatható ki.  
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Vélemény:  

A bal femur medialis condylusának elülső subchondralis részén levő körülírt intenzívebb 

aktivitásfokozódást mutató apró lyticus terület, mely osteoid osteoma (nidus) jelének v.s. 

megfelel.  

Műtét: 2011. 06.24-én a fenti elváltozás CT vezérelt radiofrekvenciás ablációja megtörtént, 

melynek hatására azeredeti panaszok megszűntek, a műtét után 4 hónappal történt kontroll 

során a beteg panaszmentes volt.  

Tanulság: A csontszcintigráfia magas érzékenysége miatt alkalmas a panaszt okozó csont 

elváltozások felismerésére és lokalizálására. A SPECT vizsgálat nagyobb kontraszt felbontó 

képessége miatt a planáris vizsgálathoz képest az érzékenységet tovább növeli. SPECT-CT 

vizsgálattal egy ülésben lehetőség van a csontszcintigráfiával kimutatott eltérés CT-

morfológiai karakterizálására, adott esetben végleges diagnózis felállítására.  

KÉRDÉS:  

Az alábbiak közül melyik igaz?  

1. Mozgásszervi panaszok esetén negatív planáris csontszcintigráfiát követően nem érdemes 

SPECT felvételeket is készíteni, mert az csak a planárisan is pozitív elváltozások pontosabb 

lokalizálását segíti.  

2. Osteoid osteoma klinikai gyanúja esetén nem érdemes csontszcintigráfiát végezni, mert -

benignus elváltozásról lévén szó- a csontszcintigráfia általában negatív.  

3. Mozgásszervi panaszok esetén az ezt magyarázó típusos és egyértelmű radiológiai 

elváltozás megléte esetén nem szükséges izotóp vizsgálatot is végezni, amennyiben ettől a 

kezelés szempontjából releváns többlet információ nem várható.  

4. Mozgásszervi panaszok esetén a kivizsgálás keretében minden esetben csontszcintigráfia 

(is) végzendő.  

5. A csontrendszeri megbetegedések kezelésében alkalmazható intervenciós radiológiai 

módszerrel nem áll rendelkezésre.  
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21.5 V. ESET 

V / IX ESET 

   

Anamnézis: 60 éves nőbeteg. 3 évvel korábban bal oldali mastectomia és axillaris block 

dissectio történt invazív ductalis carcinoma miatt. Adjuváns kemoterápiában és 

sugárterápiában részesült.  

Képalkotók:  

 
1. ábra a  

 
1. ábra b  

 

1. Csontszcintigráfia. Planáris anterior (a) és posterior (b) egésztest felvételek. 

   

Radiológiai leírás:  

Az egésztest csontszcintigráfiás felvételeken a nyaki gerinc középső harmadának a 

vetületében jobb oldalon körülírtan jelzetten fokozott az aktivitás. A háti gerinc középső 

szakaszán diffusan kissé fokozottabb aktivitás ábrázolódik. Az L IV-V. átmenet szintjében 

mindkét oldalon mérsékelten intenzív aktivitásgóc ábrázolódik. Szintén kisfokú körülírt 

aktivitástöbblet figyelhető meg a jobb SI ízület alsó pólusának a vetületében.  

Vélemény: Egyértelműen ossealis metastasisra utaló jel nem igazolható. A scintigraphiás 

megjelenés alapján a fenti gerinc és ízületi eltérések v.s. degeneratív folyamatra utalnak. 

Ennek alátámasztására további csontszcintigráfiás követés javasolt.  
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2. FDG PET-CT - 5 hét múlva (2. ábra)  

 
2. ábra a 

 
2. ábra b 

 
2. ábra c 

 

FDG PET-CT. Fúziós Maximum Intensity Projecion (MIP) kép anterior nézet (a), 

transversalis síkú fúziós PET-CT kép (b) és CT felvétel (c). 

Radiológiai leírás: (a csonok vonatkozásában):  

A jobb csípőcsontban, közvetlenül az SI izület mellett egy 1,5 cm-es, körülírtan, intenzíven 

halmozó lyticus góc figyelhető meg. Más leképezett csontokban körülírt FDG-felvételi 

eltérés nem látható.  

Összefoglaló vélemény: Solitaer csontmetastasisra utaló kóros FDG halmozás jobb oldalon 

az os iliumban. Más lokalizációban áttétre típusos körülírt farmakon dúsulás nem 

azonosítható. Lokális recidivára utaló eltérés nem látható.  

További követés során a fenti eltérés növekedett, majd további ossealis, máj és tüdő 

metastasisok jelentek meg.  

Tanulság: A csontszcintigráfia során -bár nem specifikus vizsgálat- a gyakori degeneratív 

elváltozásokra jellegzetesnek tartott megjelenési formák hátterében sokszor nem kerül 

felvetésre malignitás lehetősége, ami azonban téves diagnózishoz vezethet. Az FDG PET-CT 

vizsgálat nem csak specifikusabb a csont metasztázisok vonatkozásában, de lytikus 

metastasisok esetén szenzitívebb is a csontszcintigráfiánál.  
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KÉRDÉS:  

Az alábbi állítások közül melyik igaz?  

1. A csontszcintigráfia negativitása minden esetben kizáró értékkel bír ossealis metastasis 

irányában.  

2. Csontszcintigráfiával a benignus és malignus csont-ízületi megbetegedések egymástól jól 

elkülöníthetőek.  

3. Az FDG PET vizsgálat csontmetasztázisokra vonatkozó szenzitivitása minden esetben 

felülmúlja a csontszcintigráfiáét.  

4. Lyticus csontmetasztázisok vonatkozásában az FDG PET érzékenyebb a 

csontszcintigráfiánál.  

5. A csonteltérések vonatkozásában a csontszcintigráfia és az FDG PET egyformán 

aspecifikus módszerek.  

   



21 Nukleáris Medicina (IX Eset) 

237 

 

21.6 VI. ESET 

VI / IX ESET 

   

Onkológiai anamnézis: 1990-ben 45 éves nőbeteg  

 1990: jobb emlő sector excisio és axillaris blockdissectio. Szövettan: ILC+LCIS ER 

poz.  

 1990.07.17-08.22.: irradiatio  

 1998.okt.: jobb emlő ablatio localis recidíva miatt 8 ciklus CMF, 1 évig Tamoxifen, 4 

évig Letrozole  

 2009.nov.: mammografia: path. nyirokcsomó a bal axillában. FNAB: ductalis cc. 

áttéte  

 2009.dec.: csontszcintigráfiával ossealis metastais nem igazolható  

 2010.02.18.: excisio sectoris mammae c. lymphaden + aromatáz gátló kezelés  

 2010.szept-okt..: 50-50Gy RT bal emlõre és supraclaviumra.  

 2011. januártól emelkedő tumormarker értékek: 2011.01.24-én, 2011.04.27-én és 

2011.06.09-én CEA 6,1, 14,0 és 34,8 ng/mL, CA15-3 89,9, 106,2 és 155,3 U/mL  

 2011.febr.: FDG PET-CT-vel recidiva vagy metastasis nem volt igazolható.  

 2011.06.30-án csontszcintigráfia, 2011.07.25-én FDG PET-CT vizsgálat történt  

   

Képalkotók:  

1. Csontszcintigráfia – 2011.06.30.  

 
1. ábra a 

 
1. ábra b 
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1. ábra c 

 
1. ábra d 

 

Csontszcintigráfia (a-d). Anterior (a) és posterior (b) egésztest felvétel, L I. csigolya SPEC-

CT transversalis CT felvétele (c) és fúziós képe(d). Maximum intensity projection (MIP) PET 

kép, anterior nézet 

   

Leírás:  

Alkalmazott radiopharmacon: MDP Tc-99m (38695), mennyisége: 700 Mbq  

Planáris egésztest felvételeket, az alsó thoracalis és a lumbalis gerincről SPECT, valamint a 

Th. IX-L III. szakaszról készült alacsony dózisú natív CT felvételeken (SPECT-CT).  

A 2009.12.16-i korábbi egésztest felvételekkel összevetve az L.I. csigolya testében jobb 

oldalon körülírt, közepes intenzitású dúsítási többlet jelent meg. A SPECT-CT felvételeken 

ugyanitt 7 mm átmérőjű körülírtan scleroticus terület figyelhető meg. A jobb oldali maxilla és 

az orrgyök vetületében inhomogén aktivitáshalmozás látható novumként.  

Egyebekben érdemi változás nincs. Az L.V. csigolya testének bal oldalában a zárólemez alatt 

halmozási többlet van, mely az egésztest felvételeken sávszerű megjelenésű, valamint a 

lumbosacralis átmenet mindkét oldalán, kisizületi localisatioban szintén dúsítási többlet 

látható jobb oldali túlsúllyal. A jobb oldali sternoclavicularis izület aktivitásfelvétele az 

ellenoldalhoz képest fokozott. Helyenként a kéz és láb kisízületek területén is ábrázolódnak 

degeneratív jellegű aktivitás fokozódások. Másutt körülírt, kóros radiofarmakon halmozás 

nem ábrázolódott.  

Vélemény:  

Összevetve előző (2009.12.16-i) vizsgálatával, a L.I. csigolya eltérése novum, metasztázisra 

gyanús.  

A jobb maxilla elváltozása novum, FOG-i eltérés is okozhatja, de met. sem zárható ki teljes 

biztonsággal, klinikum függvényében további vizsgálata javasolt.  

A többi régióban érdemi változás nem látható, a fent leírt egyéb eltérések degeneratív 

jellegűek.  
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2. FDG PET-CT - 2011.07.25.  

 
1. ábra e 

 
1. ábra f 

 
1. ábra g 

 

FDG PET-CT (e-g). (e), L I. csigolya PET-CT transversalis CT felvétele (f) és fúziós 

képe(g).  

   

Leírás sinus maxillarisra és a csontokra vonatkozó része:  

A jobb sinus maxillarisban levő nyálkahártya megvastagodás a 2011.02.15-i PET-CT-vel 

összevetve számottevően nem változott, de benne enyhén fokozott a radiopharmacon felvétel. 

A sinus maxillaris csontos fala az ellenoldalhoz képest kissé vakosabb, ez az előző 

vizsgálathoz képest érdemben nem változott.  

Az. L I. csigolyatestben levő, a 2011.06.30-i csontscintigraphia során fokozott aktivitással 

ábrázolódó scleroticus góc 9 mm átmérőjű, februárban 6 mm-es volt, localisatiojában érdemi 

fokozott FDG dúsulás azonban továbbra sem látható és a 2009.12.04-i PET-CT-hez képest 

novum. Az ábrázolt csontrendszerben körülírt kóros farmakonbeépülés máshol sem látható.  

Összefoglaló vélemény:  

Az L I. csigolyában levő, csontscintigraphiával pozitív, a februári PET-CT-hez képest 

növekvő scleroticus laesio fokozott FDG dúsulás hiányában is v.s. ossealis metastasisnak 

felel meg. Egyéb localisatioban egyértelműen malignus folyamatra utaló eltérés nem 
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igazolható. (A vastagbél oncologiailag nem ítélhető meg.)  

A máj körül kevés ascites.  

Sinusitis maxillaris chronica l.d., az itt levő csont megvastagodás és csontscintigraphiás 

aktivitás fokozódás elsősorban reactiv eredetű lehet, a klinikumtól is függően célzott F.O.G. 

vizsgálat javasolt.  

További kezelés követés: 2011 aug: exemestan terápián van. Ezt most kiegészítjük per os 

ibandronattal. Két hónap múlva tumor marker kontroll, amennyiben emelkedik szóba jön 

fulvestrant is. 2011.08.11-én és 2011.10.19-én CEA 63,8 és 97,0 ng/mL, CA15-3 161,7 és 

258,3 U/mL. 2011.októberben kontroll csontszcintigráfia (SPECT-CT-vel)során progresszió 

(L I. csigolya elváltozása progrediált és újkeletű fokozott aktivitású sclerotikus gócok 

jelentek meg).  

Tanulság: Az osteoplasticus csontmetasztázisok csontszcintgráfiával érzékenyen 

kimutathatók, mivel a vizsgálat a fokozott osteoblast aktivitást detektálja. Ugyanakkor a 

csontszcintigráfia nem specifikus, de SPECT-CT-vel lehetőség van a léziók karakterizálására. 

Scleroticus csontmetasztázisok területén FDG PET vizsgálattal számos esetben nem 

detektálható fokozott FDG dúsulás (ellentétben a lyticus metasztázisokkal). Ennek 

következtében (is) az FDG PET-CT vizsgálat érzékenysége az önálló PET-hez képest 

magasabb, mivel a vizsgálat CT komponense kóros dúsulás nélküli, de malignus folyamatra 

utaló CT morphológiai eltéréseket mutathat ki.  

KÉRDÉS:  

Melyik kijelentés igaz?  

1. A csontszcintigráfia scleroticus csontmetasztázisok kimutatásában alacsony érzékenységű.  

2. FDG PET-CT vizsgálat során a lyticus csontmetasztázisok területén számos esetben nem 

mutatható ki fokozott radiopharmacon dúsulás.  

3. A csontszcintigráfia specificitása oseoplastikus metasztázisok esetén magasabb, mint 

kevert típusú csontmetasztázisok esetében.  

4. FDG PET-CT vizsgálat során a scleroticus csontmetasztázisok területén számos esetben 

nem mutatható ki fokozott radiopharmacon dúsulás.  
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21.7 VII. ESET 

VII / IX ESET 

Anamnézis: 48 éves nőbetegnél epekő gyanú miatt végzett UH vizsgálat során a májban a 7-

8. segmentum határán 6 cm átmérőjű inhomogén, de döntően echodús, mögöttes 

hangfelerősödést mutató solidumot fedeztek fel (1 ábra). Haemangiomát valószínűsítettek, 

melynek megerősítésére három fázisú vértartalom (vér-pool) szcintigráfiát kértek.  

 
1. ábra: Ultrahang 

 

Képalkotók:  

Három fázisú vértartalom (vér-pool) szcintigráfia (2. ábra)  

 
2. ábra a 

 
2. ábra b 

 
2. ábra c 

 
2. ábra d 

 
2. ábra e 

 
2. ábra f 

 

2.ábra: Planáris sorozatfelvételek (a-d) poasterior nézet. Artériás fázis összegképe (a), az 

izotóp beadása után 5 (b), 30 (c) és 120 (d) perccel készült statikus felvételek. SPECT 

vizsgálat (e-f). Maximum Intensity Projection (MIP) kép anterior nézet (e), transversalis síkú 

metszet (f). 
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Radiológiai leírás:  

A vörös vértestek in vivo jelölése után 2 órán keresztül a májról planáris sorozat felvételeket 

és a késői fázsiban SPECT vizsgálatot készítettünk.  

A máj jobb lebenyében levő levő ismert, 6 cm átmérőjű gócos eltérésnek megfelelően 

fokozódó jelleggel nagy vértartalomra utaló aktivitás fokozódás alakult ki.  

Vélemény: A fenti elváltozás cavernosus haemangiomanak megfelel.  

Tanulság: Három fázisú vértartalom szcintigráfiás vizsgálattal a májbeli haemangioma 

gyanú alátámasztható. A vizsgálat szövődmény mentes, alacsony sugárterhelésű (effektív 

dózis: 5 mSv), olcsó és gyakorlatilag 100% specificitású.  

KÉRDÉS:  

Melyik állítás helyes?  

1. Vér-pool szcintigráfiával a máj különféle gócos elváltozásai jól karakterizálhatók.  

2. A vér-pool szcintigráfiát csak nagyon alapos indok esetén szabad igénybe venni, mert 

minden esetben a vörös vértestek in vitro jelölését igényli, ezért gyakoriak a septicus 

szövődmények.  

3. A máj haemangiomák vizsgálatára az UH specifikusabb, mint a vér-pool szcintigráfia.  

4. Cavernosus máj haemangioma esetén vér-pool szcintigráfiával az elváltozás területén 

fokozódó jelleggel nagy vértartalomra utaló aktivitás fokozódás figyelhető meg.  
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21.8 VIII. ESET 

VIII / IX ESET 

   

Anamnézis: 44 éves férfi beteg. Rutin mellkas rtg felvételen észlelt jobb felső lebenyi rotund 

árnyéktöbblet került felfedezésre. Brnchológiai vizsgálattal endobronchialis tumorjel nem 

látható. Mellkas CT (2011.05.05.): jobb oldalon a csúcsban 2. segmentum területén egy 4x3,5 

cm nagyságú lobulált felszínű, spiculalt kontúrú, inhomogén halmozású lágyrész képlet. A 

jobb hilusban egy 21 mm nagyságú nyirokcsomó. Az azygos nyirokcsomó 16 mm-es, a felső 

mediastinumban a trachea előtt néhány 5-10 mmnagyság közötti nyirokcsomó. 

Mediastinoscopia során eltávolított felső mediastinalis nyirokcsomó szövettana: metastasis 

tumorosa (adenocarcinoma tubulare muciparum). Hasi és kismedencei UH vizsgálat során a 

pancreas fej regioban 10 mm-es echodús terület.  

Az operabilitás eldöntésére, a pancreas elváltozás dignitásának tisztázására egésztest FDG 

PET-CT történt.  

Képalkotók:  

FDG PET-CT -2011.06.14.  

 
1. ábra a 
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1. ábra b 

 
1. ábra c 

 
1. ábra d 

 
1. ábra e 

 
1. ábra f  

 
1. ábra g  

 

Fúziós PET-CT képek. Maximum Intensity Projection (MIP) kép (a), trasversalis síkú 

metszetek (b-g). 

PET-CT leírás:  

A radiofarmakon beadása után 60 perccel, Gastrografin itatása mellett a koponyabázistól a 

combok proximalis harmadáig készítettünk natív, alacsony dózisú helikális CT sorozatot, 

majd ugyanezen régióról 2D módú emissziós adatgyűjtés történt. Szöveti gyengítésre 

korrigált és korrekció nélküli metszeti képek készültek.  

Jobb oldalon alsó parajugularisan-supraclavicularisan egy 8 mm átmérőjű, a felső 

mediastinumban bal oldalon paratrachealisan egy kb. 7x 10 mm-es, jobb oldalon 

paratrachealisan több, kb. 1-1,5 cm-es, subcarinalisan egy kb. 1 cm-es FDG dúsító 

nyirokcsomó látható. A jobb tüdőhilusban kb. 1,5x2,5 cm-es aktivitásgóc figyelhető meg 
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lágyrész densitású területen. A nyakon máshol és az axillaris régiókban kóros FDG halmozás, 

a natív CT-n is felismerhető lymphadenomegalia nem látható. A nem légzésszünetben készült 

CT felvételeken a jobb tüdő S2-ben levő ismert lágyrészterime 3,5 cm átmérőjű, intenzíven 

fokozottan dúsítja a radiopharmacont, alatta medialisan egy 12 mm-es, hasonló megjelenésű, 

az előbbivel confluálónak látszó 12 mm-es góc ábrázolódik. A tüdőkben máshol érdemi 

nodularis CT-morphologiai eltérés, magas farmakon-felvételű góc nem ábrázolódott.  

A normál méretű májban focalis farmakon dúsulási, illetve a natív CT sorozaton körülírt 

denzitásbeli eltérés nem differenciálható. A lép nem nagyobb, szerkezete és tracer eloszlása 

homogén, aktivitásfelvétele a májét diffusan enyhén meghaladó intenzitású. A pancreas és a 

mellékvesék nem szélesebbek, bennük kórjelző FDG halmozás nem látható. A vesékben és a 

hólyagban normál kiválasztásnak megfelelő aktivitás észlelhető. Az infradiaphragmaticus 

nyirokrégiókban megnagyobbodott, illetve FDG-t dúsító lymphoglandula nem azonosítható. 

A gyomorban és a belekben kórjelző, körülírt farmakon halmozás nem detektálható. A 

kismedencében pathológiás radiofarmakon akkumuláció nem észlelhető.  

A leképezett csontrendszerben körülírtan dúsító góc, metastasisra suspect csontszerkezeti 

eltérés nem látható.  

Összefoglaló vélemény: Malignitásra utaló FDG dúsulás a jobb felső lebenyi 

tüdőtumor(ok?)ban. Jobb tüdőhilusi, multiplex mediastinalis (bal oldalon is) és jobb 

supraclavicularis nyirokcsomó metastasis jelei.  

További kezelés: Az N3 nyirokcsomó érintettség (contralateralis mediastinalis és 

ipsilateralis supraclavicularis) miatt III/B stádiumú, okológiailag inoperabilis betegség. A 

beteg kemoterápiás kezelésben részesült.  

Tanulság: A daganatos betegségek stádium meghatározása során az FDG PET kiemelkedő 

jelentőségű a nyirokcsomó staging-ben, mivel nem méret kritériumok, hanem metabolikus 

aktivitás alapján differenciál a metasztatikus és nem tumoros nyirokcsomók között. A nem 

kissejtes tüdőrák primer stádium meghatározása legpontosabban egésztest FDG PET-CT 

vizsgálattal lehetséges. A pontos stádium meghatározás lehetővé teszi a megfelelő terápia 

megválasztását, ezáltal a PET-CT költséghatékony módszer.  

KÉRDÉS:  

Az alábbi állítások közül melyik helyes?  

1. A nem kissejtes tüdőrák és metasztázisai FDG PET vizsgálat során fokozott radiofarmakon 

felvételt mutatnak.  

2. A nem kissejtes tüdőrák az FDG radiofarmakont fokozottan dúsítja, de a metasztázisai 

nem.  

3. Az FDG PET-CT a nem kissejtes tüdőrák pontos stádium meghatározását teszi lehetőve, 

de a módszer költséges volta miatt rutinszerűen nem alkalmazható.  

4. Amennyiben a nem kissejtes tüdőrák staging-je FDG PET -tel történik, a pontos stádium 

besoroláshoz csontszcintigráfiára is szükség van.  
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21.9 IX. ESET 

IX / IX ESET 

Anamnézis: 66 éves nőbeteg. 2 éve észlelik hypercalcaemiáját, amely lassan, de 

folyamatosan emelkedik, és alacsonyabb se-P értékekkel társul. Fizikálisan említésre méltó 

eltérés nincs. Mind a szérum össz-, mind az ionos kalcium emelkedett, és a se-P csökkent. A 

PTH jelentõsen magasabb. A betegnek nincs vesekövesség az anamnézisében, emellett 

osteopeniája van.  

Képalkotók:  

Mellékpajzsmirigy szcintigráfia (1. ábra)  

 
1. ábra a 

 
1. ábra b 

 
1. ábra c 

 

Korai (a) és késői (b) planáris anterior felvétel, SPECT-CT (c) CT felvételek és fúzionált 

képek transversalis, coronalis és sagittalis síkban. 
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Radiológiai leírás:  

Mellékpajzsmirigy scintigraphias vizsgálat (SPECT-CT).  

Alkalmazott radiopharmacon: MIBI Tc-99m, mennyisége: 700 MBq  

A jelölt MIBI iv. adása után közvetlenül és 2 óra múlva planáris felvételeket készítettünk a 

nyaki és mediastinalis régiókról, a kettő közötti időpontban ugyanezen regiókról SPECT 

felvételeket és a nyakról natív CT felvételeket (SPECT-CT).  

A bal pajzsmirigy lebeny felső fele mögött egy 11x15 mm átmérőjű, 25 mm cranio-caudalis 

kiterjedésű lágyrészképlet figyelhető meg, melyben radiofarmakon felvétel detektálható 

lassult kimosódással.  

A jobb pajzsmirigy lebeny alsó pólusa kb 3 cm-es átmérővel göbszerűen kiszélesedett.  

Vélemény: fokozott működésű mellékpajzsmirigy állomány típusos funkcionális jelei a bal 

pajzsmirigy lebeny mögötti lágyrész képletben.  

Műtéti leírás: Kocher féle gallérmetszés. A rövid nyakizmok középvonalbani szétválasztása 

után kipreparáljuk a bal pajzsmirigy lebenyt, mely normál nagyságú és tapintatú. Felső fele 

mögött mélyen a carotis mögött megtaláljuk a kb. 4x2x1 cm-es mellékpm. adenomát, melyet 

eltávolítunk. Vérzéscsillapítás, revisio. Szívódrain, réteges sebzárás, bőrbe kapcsok, 

szövettan. 2011.11.07.  

Szövettan: Mellékpajzsmirigy adenomára jellegzetes szöveti kép.  

Tanulság: A mellékpajzsmirigy szcintigráfia nagy érzékenységű eljárás a primer 

hyperparathyreosis hátterében álló mellékpajzsmirigy adenoma kimutatására és műtét előtti 

lokalizálására. A planáris vizsgálathoz képest a SPECT leképezés segít a kérdéses elváltozás 

pajzsmirigyen kívüli helyzetének a kimutatásával és pontosabb lokalizálást tesz lehetővé. A 

kevésbé egyértelmű esetekben a SPECT-CT a mellékpajzsmirigy adenomának megfelelő 

lágyrész képlet detektálásával tovább növeli a diagnosztikus biztonságot.  

KÉRDÉS:  

Az alábbi állítások közül melyik igaz?  

1. Perfúziós radiofarmakonnal, kimosásos technikával végzett mellékpajzsmirigy 

szcintigráfia során ábrázolódó lassult kimosódású terület mellékpajzsmirigy adenoma 

specifikus jele.  

2. A pajzsmirigy vetületében levő lassult farmakon kimosódás esetén a SPECT vizsgálat segít 

az intrathyreoidealis göbök és a legtöbbször pajzsmirigyen kívüli helyzetű mellékpajzsmirigy 

adenomák elkülönítésében.  

3. UH vizsgálattal a mellékpajzsmirigy adenomák ábrázolása, ill. lokalizálása nem lehetséges.  

4. Mellékpajzsmirigy szcintigráfia során végzett SPECT-CT a CT-alapú szöveti elnyelés 

korrekció segítségével növeli a vizsgálat érzékenységét.  
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22 Nukleáris kardiológia (III Eset) 

22.1 I. ESET 

I / III ESET 

   

Tranziens iszkémia 

   

Anamnézis  
80 éves nő  

Családban: hipertónia, 2TDM ismert. ISZB nem volt  

1985 óta mérsékelt hypertonia gyógyszeres kezelés  

1993 óta 2TDM OAD kezelés  

1998 óta ismert hypercholesterinaemia  

2003 óta intermittáló bal Tawara-szárblokk ( BTSZB )  

Terheléses miokardium perfuziós SPECT indikációja: progressziv effort diszpnoe és mellkasi 

diszkomfortérzet + intermittáló, fekvencia dependens BTSZB ( 100/min. feletti 

puzusfrekvencia felett várható BTSZB )  

Farmakológiai terhelés: Dipyridamol ( 0,56 mg/tskg 4 perc alatt iv.) enyhe mellkasi 

diszkomfortérzet mellett 1 mm horozintális ST depresszio az I - II és a V5-6 elvezetésekben. 

BTSZB nem jelentkezett  

 
alap  terhelés csúcsa  terhelés vége  

Vérnyomás (Hgmm)  140/80  150/90  130/80  

Pulzus ( ütés/perc )  75  84  84  
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SPECT felvétel értékelése:  
Mérsékelt transiens iszkémia az inferolateralis, poszterolateralis bal kamrai 

szegmentumokban. Mérsékelten tágabb bal kamra. A becsülhető ISZB kockázat  

mérsékelt fokú (score -érték alapján )  

Megjegyzés: az anteroseptális regioban kissé alacsonyabb aktivitás a mamma okozta 

sugárabszorpció következménye  

Kiegészítő vizsgálat:  
Echokardiográfia: enyhe diffúz balkamra hipokinezis, mérsékelten tágabb bal kamra . 

Regionális falmozgászavar nem ábrázolódott Bal kamrai EF: 44%  

Vélemény: koronarográfia elvégzése indokolt a bal kamra fukció csökkenés és a progrediáló 

anginás panaszokat okozó, várhatóan „egyér”-betegség miatt.  

alacsony kockázatú percután koronária intervenció reményében.  

KÉRDÉS:  

BTSZB esetén melyik állítás nem igaz:  

1. EKG alapján fizikai terheléssel az iszkémia nem télhető meg.  

2. A háttérben álló ischaemiás folyamat perfúziós miokardium SPECT-tel megítélhető.  

3. Dipyridamol terhelés a választandó, mert fizikai terhelésnél magas pulzusfrekvenciánál 

fals pozitív perfuziós zavar jelentkezik a szeptumban (koronária sztenózis nélkül is 

alacsonyabb perfúziós aktivitás).  

4. EKG kapuzott SPECT vizsgálat nem végezhető.  
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22.2 II. ESET 

II / III ESET 

   

Többérbetegség 

   

62 éves férfi  

Család: hipertonia, cerebrovaszkuláris eemény  

1996 óta mérsékelt hypertonia, gyógyszeres kezeléssel  

1997 posteroinferior lokalizációban Q hullám nélküli miokardium infarktus  

8.1 MET negatív terhelés elbocsájtáskor  

Rizikótényezők: hipertonia, emelkedett koleszterin szint, mérsékelten emelkedett testtömeg 

index (BMI)  

Terheléses perfúziós miokardium SPECT vizsgálat indikáció: progresszív effort diszpnoe, 

atypusos mellkasi fájdalom miatt az iszkémia femérésére.  

Terhelés  

Kerékpár ergometria 5.1 MET terhelési fokozatig  

A terhelést az életkornak megfelelő submaximális pulzusfrekvencia elérése után  

kifáradás és diszpnoe miatt kellett megszakítani. Szignifikáns kóros EKG változás nem 

jelentkezett.  

 

 

   

SPECT felvételen:  
Közepes - jelentős mértékű perfúziós defektus a poszterolateralis és apikális régióban. 

Közepes mértékű perfúziós defektus az anterior, anterolateralis régió apikális kétharmadában 

és enyhe fokú a lateralis regio bazális harmadában. Reverzibiltás az anterior, anterolateralis, 

lateralis defektus zónájában és részlegesen az apikális régióban észlelhető. A bal kamra ürege 

és falvastagsága a normálistól nem tér el. A terhelést követő felvételen tranziens bal kamra 

dilatáció nem látható.  
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Diagnosztikai összefoglalás  
Közepes-jelentős fokú perfuziós defektussal járó poszterolaterális nekrózis.  

Kiterjedt közepes mértékű tranziens iszkémia az apikális, anterior, anterolaterális regiók 

apikális kétharmadában és enyhe fokú a lateralis regio bazális harmadában. Az apikális 

regioban mérsékelt fokú defectussal járó nekrózis nem zárható ki.  

Vélemény: Többérbetegség igazolható. Prognosztikai szempontból magas ISZB kockázat 

becsülhető. Koronarográfia, lehetőség szerint komplett revaszkularizáció indokolt.  

KÉRDÉS:  

Melyik állítás igaz: terheléses perfúziós miokardium SPECT alkalmas a  

1. miokardium necrózis kiterjedésének és súlyosságának felmérésére  

2. megítélhetővé teszi az infarktus zónájában a reziduális iszkémiát  

3. felmérhető az ISZB várható kockázata  

4. valamennyi állítás igaz  
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22.3 III. ESET 

III / III ESET 

Percután koronária intervenció után panasz miatt történt vizsgálat 

67 éves nő  

Család: hipertónia, 2TDM, malignóma  

1974 óta asztma bronhiale epizódok  

1980 óta hipotireózis miatt gondozás, szubsztitúciós kezelés  

1988 óta hipertónia miatt gyógyszeres kezelés  

1990 óta ismert hiperkoleszterinémia, GERD  

2004-ban atípusos mellkasi panaszok és diszpnoe miatt kerékpár ergometria történt 

szignifikáns pozitív iszkémiás EKG változással . Koronarográfia  

a domináns jobb koronárián igazolt proximális szignifikáns sztenózist.  

Perkután koronária intervenció (PCI) során BMS sztent implantáció történt.  

Terheléses perfúziós miokardium SPECT vizsgálat indikációja: 2005-ban két alkalommal 

panaszolt néhány perces diszpnoe fizikai terhelés illetve pszihés stressz kapcsán.  

Terhelés:  

Kerékpár ergometria: 5,2 MET terhelési fokozatnál, kevéssel az életkori szubmaximális 

pulzusfrekvencia felett diszpnoe miatt kellett megszakítani a terhelést.. Szgnifikáns kóros 

EKG változás nem alakult ki.  

 

 

SPECT felvétel  
Szignifikáns kóros perfúziós defektus nem észlelhető ( sem a jobb art. koronária ellátási 

területében sem más régióban )  

Vélemény : Miokardium iszkémia nem igazolható. Ismételt invazív vizsgálat nem szükséges. 

PrognosztikaI szempontból a becsülhető ISZB kockázat alacsony.  

KÉRDÉS:  
Mekyik állitás NEM igaz.Terheléses perfúziós miokardium SPECT indikált:  

1. infarktus utána reziduális iszkémia kimutatására.  

2. infarktus után csökkent bal kamra funkció esetén az életképes miokardium igazolására  

3. koronária intervenció ( PCI ) után rendszeres évenkéni utánvizsgálatra a resztenózis korai 

kimutatására  
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4. revaszkularizáció ( PCI vagy ACBG ) műtét után panasz megjelenése ill. iszkémiára utaló 

lelet ( pl. EKG változás ) esetén  

23 Kérdések és megoldások 

CME kérdések és válaszok 

8. A cardiovascularis rendszer képalkotó diasgnosztikája (VIII eset) 

I. eset 

Pulmonalis embólia képalkotó diagnosztikájára igaz, kivéve  

1. a mellkasfelvétel igen alacsony szenzitivitású és specificitású  

2. a CT-vizsgálatot megelőzően a D-dimer szintjének meghatározása hasznos, mivel igen 

magas negatív prediktív értékű  

3. a rekesztől indított helikális leképezés időtartamához igazított hosszúságú, bifázisos 

kontraszt-bólus, valamint bóluskövetéses üzemmód alkalmazásával jelentősen javítható a 

vizsgálat szenzitivitása és specificitása  

4. pulmonalis embolia alapos gyanúja esetén lehetőleg tüdőszcintigráfia végzendő  

II. eset 

Stanford A típusú dissectio esetén a legsúlyosabb korai szövődmények, kivéve:  

1. a bal a. subclavia proximalis szakaszának érintettsége miatt kialakuló subclavian steal 

szindróma  

2. a coronaria-szájadékok érintettsége miatt kialakuló szívinfarktus  

3. pericardialis térbe törő ruptura miatt kialakuló szívtamponád  

4. supraaorticus erekre terjedés miatt kialakuló ischaemiás stroke  

III. eset 

Carotis stenosisra jellemző tünetek, kivéve  

1. amaurosis fugax  

2. transiens hemiparesis  

3. átmeneti beszédzavar  

4. szédülés, fülzúgás  

A carotis stenosis diagnosztikus algoritmusa  

1. CT/MR angiographia katéteres angiographia  

2. katéteres angiographia önmagában, mint „gold standard”  

3. ultrahangvizsgálat katéteres angiographia  

4. ultrahangvizsgálat  katéteres angiographiaCT/MR angiographia   

5. ultrahangvizsgálat CT/MR angiographia  

A carotis ultrahangvizsgálatára leginkább jellemző  

1. vizsgálótól függetlenül magas szenzitivitású és specificitású vizsgálat  

2. vizsgálótól függetlenül alacsony szenzitivitású és specificitású vizsgálat  

3. vizsgálótól függően magas szenzitivitású és specificitású vizsgálat  

4. megbízhatatlansága miatt lehetőleg kihagyandó a diagnosztikus algoritmusból  
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IV. eset 

Jellemzően hol alakul ki a leggyakrabban decelerációs aortasérülés?  

1. a rekesz magasságában  

2. az ív-descendens átmenetben  

3. az oldalágakkal nem rögzített infrarenalis érszakaszon  

4. a truncus brachiocephalicus és a bal carotis communis eredése között  

V. eset 

Subclavian steal szindróma igazolására a hétköznapi rutinban leginkább alkalmazható eljárás  

1. fizikai vizsgálat: Adson-teszt  

2. katéteres angiographia  

3. CT angiographia  

4. ultrahang-vizsgálat  

5. MR angiographia  

VI. eset 

A poplitea aneurysmával rendelkező betegre leginkább jellemző:  

1. Leriche-szindróma  

2. claudicatio intermittens  

3. gyakran csaknem panaszmentes  

4. tipikusan a belbokatájon megjelenő, nem gyógyuló fekély  

5. tipikusan a vádli felső harmadában megjelenő fekély  

Kiszélesedett poplitea pulzus esetén, tapintható perifériás pulzusok mellett általában elsőként 

választandó diagnosztikus eljárás  

1. a CT angiographia  

2. az ultrahang  

3. a katéteres angiographia  

4. az MR angiographia  

VII. eset 

Mellkaskimeneti szindróma (thoracic outlet syndrome, TOS) esetén a diagnózis felállítására a 

hétköznapi rutinban leginkább alkalmas vizsgálat:  

1. katéteres angiographia  

2. MR angiographia  

3. CT angiographia  

4. ultrahangvizsgálat  

5. fizikális vizsgálat: Adson-teszt  
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VIII. eset 

Akut aorta szindróma diagnosztikájára jellemző, kivéve:  

1. lehetőség szerint EKG-kapuzott CT-vizsgálatot végezzünk, így a kis kiterjedésű, 

ascendensre lokalizálódó dissectio nem „vész el” a mozgási műtermékek között  

2. mivel a beteg sorsát alapvetően meghatározza, feltétlenül nyilatkozzunk a dissectio 

típusáról: érinti-e az ascendenst, vagy csupán a descendensre lokalizálódik  

3. lehetőség szerint írjuk le a látható intima-sérülések helyét mind proximalisan, mind 

distalisan  

4. a korai artériás fázis mellett végezzünk késői fázisú vizsgálatot is, mivel az állumenben a 

keringés kifejezetten meglassult lehet, és így tévesen annak thrombosisát véleményezhetjük  

5. elsőként katéteres angiographiát végezzünk a lumenviszonyok pontos feltérképezésére  

9. A Mellkasi szervek radiológiai diagnosztikája (XIII eset) 

I. eset 

Válassza ki az egy igaz állítást!  

a.) A tüdőrákok mindig kissejtesek.  

b.) A biopsziás szúrást követően a beteget visszahelyezzük a beküldő osztályra.  

c.) CT-vel tüdőrák észlelése esetén a vizsgálati mezőt ki kell terjeszteni a mellékvesékre.  

d.) A tüdőrák elsősorban az ellenoldalra metasztatizál.  

II. eset 

Válassza ki az egy igaz állítást!  

a.) A tejüveghomály pneumoniát jelez.  

b.) A tejüveghomály fekete bronchus jellel jár együtt.  

c.) A tejüveghomály oka lehet folyadék / cellularis.  

d.) A bal oldali folyadékgyülem cardialis insuffitientiát jelez.  

III. eset 

Válassza ki a helytelen állítást!  

a.) A korábbi vizsgálattal való összevetés segítség a transzparencia csökkenések 

vizsgálatában.  

b.) Átvilágítással / CT-vel tisztázható a rtg-vel felfedezett transzparencia csökkenés 

lokalizációja.  

c.) Ha gócot találunk a mellkasban, azonnal biopsziát végzünk.  

d.) Még a két irányból készített felvételen ábrázolódó eltérés is lehet mellkasfalon kívüli.  

IV. eset 

Válassza ki a helyes állítást!  

a.) A tüdő aspergillosis mindig cavitatioban telepszik meg.  

b.) Az infiltratív árnyék a tüdőben = pneumonia.  

c.) A haematológiai betegek különösen veszélyeztetettek tüdőgomba megtelepedésére.  

d.) Az aspergillosis mindig egy tüdősegmentumot érint.  
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V. eset 

Válassza ki az egy helyes megoldást!  

a.) Kontrasztos CT-vizsgálaton a mellkasi abscessus fala halmoz.  

b.) Kontrasztos CT-vizsgálaton, ha egy körülírt terime fala halmoz, az mindenképpen 

abscessusnak felel meg.  

c.) Mellkasröntgen felvételen felfedezett bazális fedettség esetén a következő diagnosztikus 

lépés a punctio.  

d.) Mellkasröntgenen ábrázolódott bazális fedettség estén a sinusok UH-vizsgálatával sem 

differenciálható a pleuralis folyadék versus infiltrátum.  

VI. eset 

Válassza ki az egy helyes állítást.  

a.) A gyomortumor kemoterápiával jól gyógyítható.  

b.) Gastrointestinalis tumorok esetén mellkasi képlakotó vizsgálatot kell végezni.  

c.) A gyomortumorok kurábilis terápiája a műtéti megoldás.  

d.) Multiplex tüdőmetasztázis esetén mindig gyomortumorra kell gondolni.  

VII. eset 

Válassza ki az egy helyes állítást!  

a.) A metasztázisok mindig aprók.  

b.) Ha egyidejűleg több tüdőgócot látunk, secunder folyamatra kell gondolni.  

c.) A colontumor metasztázis mindig azon az oldalon jelentkezik, amelyik flexurában van a 

primer tumor.  

d.) A total situs inversusnál csak a szív helyezkedik el jobb oldalon.  

VIII. eset 

Válassza ki az egy helytelen állítást!  

a.) A tüdőrákok gyakori az úgynevezett korai metasztázis (előbb tünetes a metasztázis, 

minthogy a primer tumor felfedezésre kerülne).  

b.) A primer, metasztatizáló tüdőtumor lehet olyan kicsiny, hogy képalkotókkal sem 

mutatható ki.  

c.) Ha agyban metasztázisra gyanús képletet látunk, nem kell keresnünk a primer tumort.  

d.) A tüdőrák az egyetlen daganatféleség, mely az agyba metasztatizál.  

IX. eset 

Válassza ki az egy helyes állítást!  

a.) Ptx gyanúja esetén a beteget belégzésre szólítjuk fel.  

b.) A ptx-et kilégzésben vizsgáljuk.  

c.) A ptx mindig köpenyszerű.  

d.) A ptx csak a csúcsban jelentkezik.  
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X. eset 

Jelölje meg a helyes választ:  

a.) Tüdő metastasist nagy biztonsaggal rtg felvétellel lehet kimutatni  

b.) A tüdőben lévő kisebb-nagyobb gócok mindig metastasisok.  

c.) A tüdőmetastasisok kimutatását CT-vel végezzük  

d.) Csak akkor véleményezhetünk tüdőmetastasist, ha megnagyobbodott hilusi nyirokcsomót 

is találunk  

XI. eset 

Jelölje meg a helytelen állítást:  

a.) Az RCC gyakran metasztatizál mellékvesébe.  

b.) Az RCC gyakran metasztatizál az ellenoldalra.  

c.) RCC jellemzője az érbetörés.  

d.) Az RCC sosem metaszatizál agyba.  

XII. eset 

Válassza ki az egy helytelen állítást!  

a.) Az idegentest röntgennel mindig egyértelműen kimutatható.  

b.) A nagyon vékony fém idegentestek röntgennel sem látszanak.  

c.) A CT megbízható módszer a fém idegentest kimutatására.  

d.) Ismeretlen eredetű idegentest gyanúja esetén mindig CT-vizsgálatot kell végezni, mielőtt 

MR-be kerülne a beteg.  

XIII. eset 

Válassza ki az egy helyes állítást!  

a.) Pulmonalis emboliát mellkasröntgennel mutatunk ki.  

b.) A pulmonalis embolia kivizsgálási módszere a DSA:  

c.) Pulmonalis embolia gyanúja esetén CTA vizsgálatot végzünk.  

d.) Tumoros betegeknél ritka a tüdőembolia.  
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10. Neuroradiológia (XIII eset) 

I. eset 

1. Milyen típusú hydrocephalust okoz a III. agykamrában helyet foglaló hyperdenz képlet?  

A. Non-communicans  

B. Communicans  

C. Normal pressure  

D. Ex vacuo hydrocephalus  

2. Mi a feltételezett diagnózis?  

A. Bevérzett tumor  

B. Metastasis  

C. Subependymoma  

D. Colloid cysta  

II. eset 

Melyik MR szekvencia használható leginkább a petechialis vérzés kimutatására?  

a. T2 súlyozott  

b. DWI  

c. T2* GRE  

d. FLAIR  

III. eset 

1. Mi az oka a corticalis halmozásnak?  

A. Tumoros kontraszthalomozás  

B. A corticalis halmozás oka vér-agy gát sérülés következében létrejövő luxusperfuzió  

C. Meningitises kontraszthalmozás  

D. DVA  

2. CT-n milyen idő intervallumban figyelhető meg corticalis halmozás az ischaemias laesio 

területén?  

A. 1-2 hét  

B. 1-4 hét  

C. 1-8 hét  

D. 1-6 hónapig  

IV. eset 

1. Milyen területi friss ischaemia látható a képen?  

a. ACM  

b. ACA  

c. ACA-ACM határzónai  

d. ACP  
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2. A gyrus preacentralisban a homunculusban hol foglal helyet az alsó végtag?  

a. A homunculus felső végtagja „lóg be” interhemisphaerialisan.  

b. A homunculus alsó végtagja „lóg be” interhemispherialisan.  

c. A gyrus preacentralis convexitás felöli oldalán a van a felső végtag az alsó végtag mellett.  

d. A gyrus preacentralisban az arcizmokat ellátó területek vannak interhemispehrialisan.  

V. eset 

Cerebralis amyloid angiopathia diagnózisát valószínűsíthetjük.  

a. ha nagy kiterjedésű többgócú, lobaris vérzést látunk fiatal betegekben  

b. ha nagy kiterjedésű, többgócú, lobaris vérzést látunk idős betegeken, mely néha a 

kamrákba és/vagy a subarachnoidalis térbe tör, általában hypertenzív krízist követően  

c. ha a coagulopathia kizárható  

d. ha nagy kiterjedésű, többgócú, lobaris vérzést látunk idős betegeken, mely néha a 

kamrákba és/vagy a subarachnoidalis térbe is betörhet  

VI. eset 

A pons megítélhetősége  

a. MR-rel jobb, mert a hátsó scala és az agytörzs jobban vizsgálható, az MR jobb 

fehérállományi felbontóképessége miatt.  

b. MR-rel jobb, mert a hátsó scala és az agytörzs műtermék mentesen vizsgálható, mert az 

MR-ben nem keletkezik csontos műtermék.  

c. CT-vel és MR-rel is csaknem egyformán jól megítélhető.  

d. CT-vel vizsgálandó elsődlegesen, mert a CT a vérzést is detektálja.  

VII. eset 

1. Intracranialis abscessusa egyértelműen felállítható  

a. Natív CT-vizsgálattal  

b. Kontrasztanyagos CT-vizsgálattal  

c. Natív és iv. kontrasztos MR-vizsgálattal (T1)  

d. Diffúzió (DWI) súlyozott szekvenciával  

2. Az abscessusok oedemájára jellemző  

a. a cytotoxikus oedema  

b. vasogen oedema  

c. alig van körülötte oedema  

d. oedema csak a kisagyi abscessusokban van  

3. Az oedema legjobban a  

a. T1 súlyozott képeken észlehető  

b. T1 súlyozott postkontrasztos képeken látható  

c. FLAIR szekvencián látszik  

d. Mindegyiken ugyan olyan jól látható.  
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VIII. eset 

MR-rel az intracerebralis vérzés  

a. T1 és T2 súlyozott jelmenet miatt mindig detektálható  

b. A SAV kizárásában jobb, mint a CT  

c. Legmegbízhatóbban a T2*súlyozott képeken ítélhető meg  

d. A T2* súlyozás csak a vérzés korát jelzi  

IX. eset 

Az SM-es góc aktivitása kimutatható  

A. T2 súlyozással.  

B. T2* súlyozással  

C. T1 súlyozás késleltetett kontraszttal  

D. T2 súlyozás késleltetett kontraszttal  

X. eset 

Válassza ki a helyes állítást:  

1. A subarachnoidalis vérzések nagy része traumás eredetű.  

2. A subarachnoidalis vérzés leggyakrabban a Willis-kör bogyó aneurysmáiból ered.  

3. A subarachnoidalis vérzés az ACM circumferens ágain a leggyakoribb.  

4. A subarachnoidalis vérzés kizárólag az állományi vérzés kitöréséből származik.  

XI. eset 

Válassza ki a hamis állítást:  

1. A subduralis haematoma elsősorban vénás eredetű.  

2. Az epeiduralis haematoma gyorsan nő, mert rendszerint arteriás eredetű.  

3. A subduralis haematomát szenvedett betegek átlagéletkora magasabb, mint az epiduralis 

haematomát kapottaké.  

4. A subduralis heamatoma rendszerint lencse alakú.  

XII. eset 

Melyik állítás igaz a glioblastoma multiforméra?  

a. jellemző formája a pillangó jel - bihemisphericus megjelenés  

b. gyakori a ventricularis lokalizáció  

c. leginkább infratentroialias helyzetű tumor  

d. gyermekkorban az egyik leggyakoribb tumor  

XIII. eset 

Melyik nem a sinus thrombosis CT jele?  

a. „Gács” jel.  

b. „ Empty delta”.  

c. Dense clot sign.  

d. Cord sign.  
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11. Fej-nyaki képalkotó diagnosztika (V eset) 

I. eset 

1. Mi a legvalószínűbb diagnózis?  

A. orbita idegentest  

B. orbita abscessus és cellulitis  

C. orbita tumor  

D. endocrin ophthalmopathia  

2. Orbita postseptalis lokalizációjú abscessusának hátterében gyakran előforduló 

kórfolyamat?  

A. orbita idegentest  

B. helminthiasis  

C. ethmoiditis acuta  

D. odontogén gyulladásos folyamat  

3. Komplikált, orbitát érintő gyulladásos folyamat esetén elkészült iv. kontrasztos T1-

súlyozott SE+FS axialis MR-szekvencia mellett feltétlenül szükséges még egy... elkészítése.  

A. T2-súlyozott FSE axialis, n. opticussal párhuzamos szekvencia  

B. T2-súlyozott FSE+FS coronalis szekvencia  

C. T1-súlyozott SE axialis szekvencia  

D. iv. kontrasztos T1-súlyozott SE+FS coronalis szekvencia  

II. eset 

1. Az UH-képek alapján mi a legkevésbé valószínű diagnózis?  

A. carotis-glomustumor  

B. branchiogén cysta  

C. haematoma  

D. Lymphokele  

2. A nyakon adiposus környezetben előforduló eltérés MR-vizsgálata során leginkább nem 

elhagyható(k):  

A. multiplanaris mérések  

B. diffúziósúlyozott-szekvencia  

C. zsírszuppressziós mérések  

D. sagittalis T1-súlyozott szekvencia  

3. az UH, az UH-vezérelt aspiráció és az MR-vizsgálat eredménye alapján legvalószínűbb 

diagnózis?  

A. haemangioma  

B. glomus-tumor  

C. Lymphoma  

D. bevérzett branchiogén cysta  
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III. eset 

1. A m. mylohyoideus mely térségeket választja el egymástól?  

A. a sublingualis és a buccalis teret  

B. a sublingualis és a submandibularis teret  

C: a submentalis és a submandibularis teret  

D. a submandibularis és a parapharyngealis teret  

2. Az UH-lelet alapján legvalószínűbb diagnózis?  

A. sublingualis ranula  

B. medialis nyaki cysta  

C. Warthin-tumor  

D. sublingualis haematoma  

IV. eset 

1. Mely kompartment(ek) érintett(ek) az alábbiak közül?  

A. parotis tér  

B. masticator tér és mély buccalis tér  

C. parapharyngealis tér  

D. submandibularis tér  

2. Mely vizsgálati sorozattal ábrázolható leginkább a sinus maxillaris csontos fala?  

A. T2-súlyozott + FS szekvencia  

B. csontalgoritmussal készült CT-vizsgálat  

C. arckoponya röntgen felvétel  

D. panorama röntgen  

3. Lágyrésztumorok legjobb kontrasztfelbontását eredményező vizsgálati módszer:  

A. röntgen felvétel  

B. PET-CT  

C. MR-vizsgálat  

D. Cone-beam CT-vizsgálat  

E. CT-vizsgálat  

V. eset 

1. A középfül (hallócsontok) statusának megítélésére legalkalmasabb módszer:  

A. belső fül MR-vizsgálat  

B. koponya CT-vizsgálat  

C. os temoprale HRCT-vizsgálata  

D. Schüller-felvétel  

2. Legvalószínűbb diagnózis:  

A. serosus otitis media  

B. otitis externa  

C. acusticus neurinoma  

D. cholesteatoma –csontdestrukcióval  
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12. Az emlő képalkotó diagnosztikája (VI Eset) 

I. eset 

Jelölje meg a helytelen választ!  

A lobuláris carcinomára jellemző:  

A.: A lobularis carcinoma az emlőben leggyakrabban előforduló malignus tumor  

B:: Sok esetben bilateralis elváltozás  

C.: Gyakran több gócú a folyamat  

D.: A mammográfiás felvételeken néha csillag alakú képletként mutatkozik.  

II. eset 

Jelölje meg a helytelen választ:  

Malignoma műtéte után az emlő részleges vagy teljes pótlása történhet:  

A.: Saját szövettel  

B.: Idegen anyaggal  

C: A nagyobb emlő pótlása leggyakrabban a hasi, TRAM lebenyből történik  

D.: A rekonstrukció mindig halasztott műtéttel végzendő.  

III. eset 

Jelölje meg a helytelen választ:  

A mammográfiás felvételeken látható csillag alakú képlet  

A.: Mindig malignus elváltozást jelez  

B.: A malignus daganatok leggyakoribb megjelenési formája a röntgenfelvételeken  

C.: Ritkán benignus elváltozások is mutatkoznak ilyen formában  

D.: A” sugaras heg” fekete csillag formában jelenik meg  

IV. eset 

Jelölje meg a helyes választ  

Az emlő szűrővizsgálata ma Magyarországon  

A: kötelező jelleggel történik  

B.: 45 -65 éves korcsoportban évente végzik  

C.: 45-65 éves korcsoportban 2 évente történik  

D.: 40-65 éves korcsoportban évente kötelező  
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V. eset 

Jelölje meg a helyes választ  

A mikromeszesedések elemzésére a legjobb módszer:  

A.: Mammográfiás felvétel  

B.: MRI vizsgálat  

C: Mammográfiás felvétel, kiegészítve célzott nagyított felvételekkel  

D: Ultrahang vizsgálat  

VI. eset 

Jelölje meg a helyes választ:  

A gynecomastia:  

A.: férfi emlő leggyakoribb jóindulatú elváltozása  

B.: mindig két oldali  

C.: csak UH-gal diagnosztizálható  

D.: később malignus folyamat alakul ki belőle  

13. Gastroenterológia (V Eset) 

I. eset 

Mi nem okozhat vastagbél ieust?  

1. sigmatumor  

2. epekő  

3. kismedencei térfoglalás  

4. stercolith  

II. eset 

Szabad levegő kimutatására használt vizsgáló eljárások /kivéve:/  

1. UH  

2. CT  

3. Natív hasi felvétel  

4. Mellkas felvétel  

5. MR  

III. eset 

Mediastinum kiszélesedését nem okozza:  

1. Tumor  

2. Felhúzott colon  

3. Mellkasi folyadék  

4. Megnagyobbodott nyirokcsomó  

5. Achalasia következményeként tágult nyelőcső  
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IV. eset 

Milyen fistula nem igazolható fistulographias vizsgálattal  

1. Bronchocutan  

2. Wirsungocutan  

3. Rectovaginalis  

4. Gastrocutan  

5. Perianalis fistula  

V. eset 

Endoscopos nyelőcső vizsgálat után nem használható kontrasztanyag  

1. Barium tartalmú  

2. Gastrografin  

3. Peritrast  

4. Felszívódó kontrasztanyag  

5. Omnipaque  

14. Hasi parencymás szervek képalkotó módszerei (X Eset) 

I. eset 

1. A Hepatocellularis carcinoma UH vizsgálattal pontosan elkülöníthető (egy válasz nem 

helyes, azt kell megjelölni) ?  

A/ Nem, feltétlenül szükség van a többfázisú CT vizsgálatra, esetleg kontrasztanyagos UH 

vizsgálatra, de a további, megfelelő terápiás döntés meghozatalához az UH- vagy CT-vezérelt 

biopszia elkerülhetetlen.  

B/ Igen, minden estben jól megfigyelhetők a specifikus UH jelek HCC esetében.  

C/ Nem, szükséges lehet további képalkotó módszerek (CT, MR) alkalmazására.  

D/ Nem, a többfázisú CT vizsgálat sokkal pontosabb információkkal szolgálhat a HCC 

megítélésében.  

2. A 3 cm alatti HCC-k esetében lehetséges terápiaként szóba jön (a helytelen választ kell 

megjelölni):  

A/ Sebészi rezekció, perkután alkoholos roncsolás, RF abláció  

B/ RF abláció, szelektív kemoembolizáció, sebészi rezekció  

C/ Rtg besugárzás, after loading kezelés  

D/ Cryo abláció, laparoszkóppal asszisztált RF abláció, perkután alkoholos roncsolás  

II. eset 

1. Az epekövek kimutatásában lehetséges képalkotó módszerek (a helytelen választ kell 

megjelölni):  

A/ natív hasi rtg vizsgálat, UH vizsgálat, MRCP  

B/ CT vizsgálat, UH vizsgálat, MRCP  

C/ termográfia, SPECT  

D/ UH vizsgálat, CT vizsgálat, per os cholecystográfia  
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2. A ductus choledochusban lévő köveket kimutathatjuk (a helytelen választ kell megjelölni):  

A/ ERCP-vel, UH vizsgálattal  

B/ CT vizsgálattal, ERP-vel  

C/ MRCP vizsgálattal, UH vizsgálattal  

D/ DSA vizsgálattal, termográfiával  

III. eset 

1. A pancreas UH-vezérelt biopsziája során vékony tűvel (20G fölött) áthaladhatunk-e a 

beleken?  

A/ Nem, csakis olyan irányt választhatunk, amikor biztonságosan kikerülhetők a belek.  

B/ Igen, csak a vastagtűvel végzett biopsziáknál kontraindikált a belek átszúrása, a perforáció 

veszélye miatt.  

C/ Igen, de, ha mód van rá, lehetőség szerint keressünk olyan irányt a szúrásra, ahol a vetülő 

belek kikerülhetők.  

D/ Igen, valamennyi retroperitonealis biopsziánál is vékony tűvel megengedett a belek 

átszúrása.  

   

2. Metasztatizál-e a szolid és papillaris típusú pancreas daganat?  

A/ Igen, késői metastasisok ismertek.  

B/ Nem, soha nem ad áttétet.  

C/ Igen, de csak az esetek mintegy 10 %-ában.  

D/ Igen, már korai metastasisok előfordulása is ismert, fél éven belül.  

 IV. eset 

1. Melyek a lépcysta punctio lehetséges szövődményei (egy lóg ki a sorból, ezt kell 

megjelölni) ?  

A/ bevérzés a cystában  

B/ PTX  

C/ Hasűri vérzés  

D/ Hasi aorta dissectio  

2. A klasszikus polycystás syndroma mely szerveket érinti?  

A/ máj, vesék, mellékvesék  

B/ máj, lép, tüdő  

C/ máj, vesék, pancreas  

D/ máj, tüdő, mellékvesék  

V. eset 

1. Az irodalmi adatok szerint a mucinosus cysticus tumorok a pancreas cysticus 

daganatoknak hány százalékát alkotják?  

A/ 25 %-át  

B/ 10 % alatt  

C/ mintegy 50 %-át  

D/ 80-85 %-át  
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2. A mai felfogás szerint milyen terápia elfogadott a hasnyálmirigy mucinosus cysticus 

nepoláziáját illetően?  

A/ benignus tumorok lévén csak UH-os nyomonkövetés javasolt  

B/ Az FNAB-val történt cytologia igazolás után évente UH és CT kontroll szükséges  

C/ Csak labor kontroll és CT kontroll szükséges 1, majd 2 év múlva  

D/ Mivel az esetek jelentős részében ezek a tumorok lassan ugyan, de malignizálódnak, ezért 

a sebészi resectio a helyes terápia  

VI. eset 

1. Ultrahang vizsgálattal mi jellemzi az FNH-t (egy meghatározás nem helyes, ezt kell 

megjelölni)?  

A/ Nincs tipikus UH megjelenése, mert lehet echodús vagy echoszegény megjelenésű is  

B/ Nem egyszer izoechogén szerkezetű és csak a környező vénákra, epeutakra gyakorolt 

enyhe kompresszió, dislocatio hívja fel rá 2D UH-on a figyelmet  

C/ Mindig jól határolt echoszegény szerkezetet mutat  

D/ Típusos esetben color dopplerrel az ún. kerékküllő rajzolat is látható benne  

2. Az FNH-nál látható central scar (centralis heg) milyen képalkotó módszerrel mutatható 

még jól ki az MDCT-n kívül?  

A/ MR-rel  

B/ termográfiával  

C/ rtg vizsgálattal  

D/ ERCP-vel  

VII. eset 

1. Milyen képalkotó módszer vezérlésével végezzük általában az intraabdominalis tályog 

drainage-okat?  

A/ PET-CT vezérlés  

B/ UH- vagy CT-vezérlés  

C/ Fluoroscopiás kontroll mellett  

D/ MR-vezérlés  

2. Milyen szövődményei lehetnek a képalkotó módszerrel végzett hasi tályog drainage-nak 

(egy válasz nem helyes, azt kell megjelölni)?  

A/ májtályog esetén subcapsularis hematoma  

B/ subphrenicus abscessus esetén PTX  

C/ subhepatikus tályog esetén colon perforáció  

D/ paracolicus tályog esetén vena saphena magna thrombosis  

VIII. eset 

1. Milyen CT megjelenés jellemzi általában az emlő tumor májmetastasisait?  

A/ Kifejezetten cystosus képet mutatnak  

B/ Hypervascularizált képletek ábrázolódnak  

C/ Jellemzően elmaradó kontraszthalmozású, kifejezetten hypodenz centrumú gócok  

D/ Csaknem izodenz a környező májparenchymához képest  
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2. Milyen képalkotó módszerrel lehet továbblépni bizonytalan UH és CT lelet birtokában 

emlő tumor májmetastasisának gyanúja esetén?  

A/ PET-CT  

B/ Rtg vizsgálat  

C/ Termográfia  

D/ Elastográfia  

IX. eset 

1. Milyen képalkotó módszerrel lehet megnyugtató módon kontrollálni az akut pancreatitis 

lezajlása során a beteg állapotát?  

A/ endoscopos UH vizsgálattal  

B/ többfázisú, kontrasztos MDCT vizsgálattal  

C/ hasi UH vizsgálattal  

D/ hasi MR vizsgálattal  

2. Milyen localis vascularis szövődménye lehet az előrehaladott pancreatitisnek?  

A/ a. lienalis pseudoaneurysma  

B/ v. hepatica thrombosis  

C/ bal v. subclavia thrombosis  

D/ a. femoralis superficialis occlusio  

X. eset 

1. Milyen lokalizációban találkozhatunk a bélhuzamban GIST tumorral?  

A/ csak a gyomorban és a duodenumban  

B/ csak a gyomorban és a nyelőcső szakaszon  

C/ a bélhuzam teljes szakaszán előfordulhat  

D/ csak a gyomorban és a recto-sigmoidalis régióban  

2. Milyen módon igazolható a GIST tumor jelenléte az adott elváltozásban?  

A/ csakis műtéttel és a minta teljes szövettani feldolgozásával  

B/ szövettani mintavétellel (ez lehet endoszkópos szövettani mintavétel vagy UH- és CT-

vezérelt core biopszia is)  

C/ elegendő az UH vezérelt FNAB  

D/ hasi ascites punctatum cytologia vizsgálatával  
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15. Sürgősségi radiológia (V Eset) 

I. eset 

1. Milyen állapot diagnosztizálható a röntgen felvétel alapján?  

a. üreges szerv rupturája  

b. pancreatitis  

c. paralytikus ileus  

d. mechanikus ileus  

2. Mi NEM okozhat mechanikus ileust?  

a. tumor  

b. gyógyszerhatás  

c. adhesiok  

d. periappendicularis tályog  

3. Mi a legvalószínűbb diagnózis?  

a. szövődményes Crohn-betegség  

b. perforált appendix, periappendicularis tályoggal  

c. coecum tumor  

d. colitis  

II. eset 

1. Mi a legvalószínűbb diagnózis?  

a. izom ruptura  

b. álaneurysma képződés  

c. aneurysma ruptura  

d. bevérzett tumor  

2. Milyen vizsgálattal lehet gyorsan pontos információkhoz jutni a műtéthez?  

a. hagyományos angiográfia  

b. MR-angiográfia  

c. CT-angiográfia  

3. Mely izmokat érint az álaneurysma képződés?  

a. m. biceps femoris  

b. m. vastus medialis és adductorok  

c. m. vastus lateralis  

d. m. rectus femoris  

III. eset 

1. Mi lehet a legvalószínűbb oka a vérzésnek a klinikum és a morfológia alapján?  

a. hypertonia  

b. metastasis  

c. AVM  

d. aneurysma ruptura  
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2. Mivel lehetne ebben az esetben a leggyorsabban tovább lépni?  

a. kontrasztanyagos CT-vizsgálattal  

b. MR-vizsgálattal  

c. hagyományos angiográfiával  

3. A kontrasztanyagos vizsgálat után mi a legvalószínűbb diagnózis?  

a. metastasis bevérzése  

b. primer tumor bevérzése  

c. AVM  

IV. eset 

1. Milyen kórkép igazolódott a vizsgálattal?  

a. pneumonia  

b. aorta dissectio  

c. pulmonalis embolia  

d. aorta aneurysma ruptura  

2. Melyik az elsőként választandó vizsgálat pulmonalis embolia kimutatására?  

a. mellkasi CT-angiográfia  

b. mellkas röntgen vizsgálat  

c. MR-angiográfia  

d. natív mellkas CT-vizsgálat  

3. Milyen technikával kell készíteni helyesen a mellkasi CT-angiográfiát?  

a. posztkontrasztos sorozat 10 sec késleltetéssel  

b. posztkontrasztos sorozat 25 sec késleltetéssel  

c. bolus tracking technikával  

d. posztkontrasztos 70 sec késleltetésse.  

V. eset 

1. Mi a legvalószínűbb diagnózis?  

a. perforált diverticulitis  

b. ischaemiás colitis  

c. appendagitis  

d. colon tumor  
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16. Az urogenitális rendszer képalkotó diagnosztikája (XVI Eset) 

I. eset 

1. Mi a diagnozis az egy hete lázas, bal oldali derékfájdalomra panaszkodó betegnél?  

a. Pyelonephritis és vese abcessus  

b. Pyelonephritis és vesecysták  

c. Splenosis és vese abscessus  

d. Nephrolithiasis és vesecysták  

2. A gyulladásos állapot leggyakoribb kiváltó oka és kórokozója?  

a. Sérülés, Staphylococcusok  

b. Haematogén infekció, Gram pozitiv baktériumok  

c. Ascendáló bakterialis infekciók, Gram negatív baktériumok  

d. Iatrogén, Multirezisztens Staphylococcus Aureus (MRSA)  

3. A késői fázisban jellemző egyenetlen kontraszthalmozás oka?  

a. Citotoxikus oedema, melynek következtében a glomerulus filtratio csökken  

b. Vasogén oedema, melynek következtében a kapillaris filtratio jelentősen gátolt  

c. Interstitialis oedema, melynek következtében a medullaris tubulusok részben kompresszió 

alá kerülnek, és így nem tartalmaznak kontrasztanyagot a késői fázisokban.  

d. Egyik sem a fentiek közül  

4. Mi okozhat még hasonló jellegű késői kontraszthalmozási egyenlőtlenséget a 

veseparenchymában?  

a. Traumás sérülés, contusio  

b. ESWL utáni állapot  

c. Intervenciós kezelés (pl. RFA) utáni állapot  

d. Sarcoidosis  

5. A jelen állapothoz gyakran társuló ureterpangás mindig oka a gyulladásnak distalis 

obstrukció révén vagy lehet következmény is?  

a. Igen, a gyulladáshoz társuló oedema érinti az uretert is, következményes ureterdilatatiot és 

pangást idézve elő.  

b. Nem, gyulladásban obstrukció nélkül is lehet pangás az ureterben, a gyulladást okozó 

bakteriumok endotoxinjainak révén, melyek simaizom relaxációt és következményes 

hydronephrosis és hydroureter okozhatnak.  

c. Igen, a vasogén oedema miatt létrejövő kapillaris dilatatio miatt.  

d. Nem, mivel a gyulladástól függetlenül mindig létrejön egy ún. ureterovesicalis kontrakció.  

6. Terápia?  

a. Konzervativ kezelés (pl. jegelés), a subcapsularis haematoma megelőzése  

b. ESWL  

c. Lokális antibiotikus terápia  

d. Systémás antibiotikus terápia és percután drainage  
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II. eset 

1. Mi a diagnózis a fiatal férfibetegnél?  

a. A bal vese alsó pólusában cystozus RCC  

b. A jobb vese alsó pólusában angiomyolipoma  

c. A jobb vese középső harmadában komplex cysta  

d. Nephrolithiasis a bal vese pyelonban  

2. Mely szindrómában (betegségben) fordulnak elő halmozottan cystozus képletek egyéb hasi 

szervekben is?  

a. Sarcoidosis  

b. Poland-szindróma  

c. Histiocytosis  

d. Von Hippel-Lindau kór  

3. Milyen hasonló vesemorphológiát mutató betegség ismert, melyben azonban egyéb 

szervekben nem jellemző a cystás elváltozás?  

a. Lymphangiomyomatosis (LAM)  

b. Autoszomalis dominans polycisztás vese  

c. Cysticercosis  

d. Osler-Weber-Rendu-kór  

4. Von Hippel Lindau kórban milyen gyakori az RCC megjelenése?  

a. A VHL-es betegek 40%-ában alakul ki RCC és 75%-ukban láthatók simplex cysták.  

b. A VHL-es betegeknél nem jellemző az RCC megjelenése (extrém ritka).  

c. A VHL-es betegek 75%-ában alakul ki RCC és 40%-ukban láthatók simplex cysták.  

d. A VHL-es betegek 10%-ában figyelhető meg RCC megjelenése.  

5. Milyen más szervekben találunk még elváltozásokat jelen kórkép esetén?  

a. Hemangioblastomák a központi idegrendszer területén és angiomák a retinán.  

b. Angiomyolipoma egyéb hasi parenchymás szervekben is.  

c. 45%-ban a májban is előfordulnak symplex cysták.  

d. Tüdőben nem elsajtosodó granulomák és bilateralis hilaris lymphadenomegalia.  

III. eset 

1. Milyen a diagnózisra jutottunk a középkorú nőbeteg kismedencei CT vizsgálata során?  

a. Cystosus serosus ovarium carcinoma  

b. Parailiacalis lymphadenomegalia  

c. Granuloma  

d. Dermoid cysta  

2. Milyen típusos tartalommal bír a petefészek „cysta”?  

a. Serosus váladékkal  

b. Mucinosus váladékkal  

c. Zsírtartalommal  

d. Vértartalommal  
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3. Mi található rendszerint a „cysta belsejében” solid képletként?  

a. Jellemzője a zsírtartalom mellett a Rokitansky csomó megléte. Ez a típusos fali 

betüremkedés változatos, szöveti tartalommal bír, amennyiben mindhárom csíralemez eredetű 

képleteket taratalmaz (haj, fogak, csontok...).  

b. Nekrotikus tumormassza, mely gyorsan szaporodó tumorsejtek TNF-termelése miatt alakul 

ki leggyakrabban.  

c. A komplex cystákra jellemző a fali növedék, melynek malignizálódási hajlama 5% körül 

van.  

d. Egyik sem a fentiek közül.  

4. Mi a veszélye az elváltozásnak?  

a. Malignizálódási hajlam.  

b. Fistulaképződés és peritonitis.  

c. Elsajtosodás, melynek következtében peritonitis is kialakulhat.  

d. A lehetséges torsio és ruptura veszély.  

5. Milyen tumorral fordul elő leggyakrabban együtt?  

a. Előfordulhat a teratoma torsioja, és ruptúrája is, ekkor akut hasi kórkép jelentkezik. 

Malignus elfajulás csak az esetek 2%-ban várható, ennek veszélye leginkább a 

postmenopausában lévő 10 cm-nél nagyobb tumorral rendelkező betegeknél áll fent.  

b. Leggyakrabban VHL-kór részeként jelentkezik, és ebben az esetben haemangioblastomák 

figyelhetők meg a hasi parenchymás szervekben (15%).  

c. Tüdőtumor (ált. adenocarcinoma) mellett figyelhető meg paraneoplasiás szindrómaként 

(8%).  

d. Általában jóindulatú tumorokkal (pl. papilloma, adenoma) társul kb. 20%-ban, ezek 

vizsgálatára is oda kell figyelni a CT vizsgálat kiértékelésekor.  

IV. eset 

1. Mi a legvalószínűbb diagnózis, és milyen jelenlévő elváltozások erősítik meg a 

diagnózisunkat még?  

a. Bal oldali hólyag diverticulum benne apró fali tumorral, tág, pangó húgyhólyag, tág 

perivesicalis vénás plexusok  

b. Ovárium tumor, kevés ascites megléte és a medencefal melletti apró nyirokcsomó  

c. Bal oldali adnex torsio, közepes mennyiségű ascites és kissé tágabb plexusok  

d. Rectum tumor, méhre való propagatioval, bal oldalon egy kisebb parailiacalis nyirokcsomó  

2. Leggyakoribb áttétképzési hely?  

a. nem ad áttétet  

b. 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.  

c. környező szervek (pl. méh, húgyhólyag), környező nyirokrégiók (pararectalis, 

retroperitonealis), a négy leggyakoribb távoli áttétképzési hely: máj, tüdők, agy, illetve 

csontok.  

d. Máj, tüdők, kiscseplesz és a retroperitonealis nyirokcsomók (az esetek kb. 60%-ában)  
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3. Milyen életkorban fordul elő leggyakrabban?  

a. Pubertáskorban, serdülőkorban a leggyakoribb  

b. Postmenopausában a leggyakoribb  

c. Premenopausában (40-50 éves kor között) a leggyakoribb  

d. Terhesség alatt fordul elő leggyakrabban  

4. A leggyakoribb szövettani típus?  

a. Papilloma  

b. Adenocarcinoma  

c. Transitionalis sejtes carcinoma  

d. Egyik sem a fentiek közül  

5. Malignitás jelei?  

a. Malignitás mellett szól a 4 cm-nél nagyobb petefészekátmérő, a vastag fal (3 mm feletti 

átmérő), a solid bennék és a belső növedék megléte UH vizsgálattal. Szintén UH vizsgálattal 

jól detektálható az angiogenesis és a stromareakció okozta kifejezett vascularisatio a fali 

növedékekben. Psammoma sejtek megléte is gyakori.  

b. Pangó, tág húgyhólyag, környező ascites, melyek UH vizsgálat segitségével is 

detektálhatók.  

c. 3 mm-nél vastagabb rectumfal, környező szervekre való propagatio, megnagyobbodott 

nyirokcsomók (10 mm feletti rövidebbik átmérő), melyek akár transrectalis UH vizsgálattal is 

láthatók.  

d. Egyik sem a fentiek közül.  

6. Serum markere?  

a. TNF-a  

b. CA 125  

c. CRP  

d. Egyik sem  

V. eset 

1. Milyen beosztás használatos a cystozus veseeltérések CT diagnosztikájában? (mely MR és 

kontrasztanyagos UH vizsgálatokra is adaptálható)  

a. De Bakey osztályozás, I, II. és III. csoportok  

b. Serb osztályozás, I-V csoportok  

c. Gács beosztás, I-III csoportok  

d. Bosniak osztályozás, I-IV csoportok  

2. Mely cystajellemzőket vesszük figyelembe?  

a. De Bakey klasszifikáció alapját képező cysta jellemzők: fal egyenetlenség, cysta mérete 

mint a minimális, közepes vagy jelentős mértékű, a vese felső, középső vagy alsó 

harmadában történő elhelyezkedés, sima vagy irreguláris falmegvastagodás. Minden cytsosus 

képlet besorolható ezek alapján a De Bakey I, II illetve III kategóriába.  

b. Serb klasszifikáció alapját képező cysta jellemzők, mint a fali kontraszthalmozás mértéke 

(0-10 HU, 10-20 HU, 20-30 HU, 30-40 HU, 40 HU felett) történő osztályozás szerint minden 

cytsosus képlet besorolható a Serb I, II, III, IV illetve V kategóriákba.  

c. Gács klasszifikáció alapját képező cysta jellemzők: sima vagy irreguláris falmegvastagodás 

(kontraszthalmozás mértékét figyelmen kívül hagyva); a septumok jelenléte; cysta mérete. 

Minden cytsosus képlet besorolható ezek alapján a Gács I, II, illetve III. kategóriába.  
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d. 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.  

3. Ez alapján a diagnózis? Hány százalékban malignus az adott csoportba tartozó eltérés az 

irodalmi adatok alapján?  

a. De Bakey III, 90%-ban malignus  

b. Serb V, 90%-ban malignus  

c. Gács III, 50%-ban malignus  

d. Bosniak III, 50%-ban malignus  

4. Differenciáldiagnosztikában szóbajövő egyéb eltérések?  

a. Multilocularis cysticus nephroma, infektált cysta.  

b. Óriássejtes vesetumor, infektált cysta.  

c. Hypernephroma, Cysticercosis.  

d. Arteria renalis angiosarcoma.  

5. Javasolt–e FNAB?  

a. Mindenképpen, mivel csak így bizonyitható a mielőbbi diagnózis.  

b. Nem, mert 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).  

c. Igen, mivel a solid részből történő mintavétel mellett a cysta méretbeli redukciója érhető el, 

melynek segitségével a beteg panaszai csökkennek, illetve javul a vesefunkció is.  

d. Nem, mivel 40%-ban előfordulhat súlyos peritonitis, a cysta bennékében található 

antitesteknek köszönhetően, továbbá tumorszórás is kialakulhat az ismert szövődmények 

(vérzés, fertőzés) mellett.  

 VI. eset 

Angiomyolipomára jellemző:  

a. Zsírtartalom  

b. Cystozus megjelenés  

c. Korai áttétképződés  

VII. eset 

Bertin-columna diagnózisához szükséges vizsgálat:  

a. IVU  

b. Hasi UH vizsgálat  

c.Többfázisú CT vizsgálat  
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VIII. eset 

A hólyagtumor leggyakrabban a következő populációban fordul elő  

a. 20-30 évesek  

b. 40-50 évesek  

c. 60 év felett  

IX. eset 

Húgysavkő kimutatására alkalmas módszer:  

a. natív hasi rtg vizsgálat  

b. IVU  

c. low dose natív CT vizsgálat  

X. eset 

Patkóvesével rendelkezőkben gyakrabbanfordul elő:  

a. Angiomyolipoma  

b. Vesecysta  

c. Pyelonephritis  

XI. eset 

A Choriocarcinomára jellemző:  

a. homogén hypoechogen megjelenés  

b. jól reagál kemo és sugárterápára, magas túlélési ráta  

c. inhomogén szerkezet, fokozott vascularisatio  

XII. eset 

A seminomára jellemző:  

a. homogén hypoechogen megjelenés  

b. Az esetek többségében nem érzékeny kemo és sugárterápiára  

c. inhomogén szerkezet, fokozott vascularisatio  

XIII. eset 

Az ovariumtumorra jellemzú marker:  

a. CA 125  

b. CA 19-9  

c. magas prolaktin szint  

XIV. eset 

A dermoid cystára jellmező a magas zsírtartalom mellett a:  

a. Rokatinsky csomó  

b. Bosniak csomó  

c. Robson csomó  
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XV. eset 

Az endometrium carcinomára jellemző életkor  

a. pubertás  

b. 20-40 év  

c. postmenopausa  

   

XVI. eset 

A cervixcarcinoma kialakulásával összefüggésbe hozható vírusfertőzés:  

a. HPV  

b. CMV  

c. Hepatitis A  

17. Musculoskeletalis radiológia (VI Eset) 

I. eset 

Válassza ki az 1 helyes választ:  

a. Intraossealis metastast CT-cel csak i.v. kontraszanyag adással lehet kimutatni.  

b. Multiplex intraossealis metastatisaló folyamat kimutatására legcélszerűbb teljestest 

csontisotop vizsgálatot végezni.  

c. A hólyagtumor odssealis metastasisa osteoplasticus  

d. A hólyatumor nem ad ossealis metastasist  

II. eset 

Az atlastörés kezelése  

a. nem kell bántani, rendszerint elég stabil  

b. mindig meg kell operálni  

c. leggyakrabban gallér vagy halo stabilizálás kell  

III. eset 

Az osteoporoticus csigolyatörés leggyakoribb a ... gerincszakasszon  

a. craniodorsalis  

b. dorsolumbalis  

c. craniocervicalis  

IV. eset 

A diabeteses osteomyelitis  

a. nem infektálódik  

b. a gennyedés jelzi az infectiót  

c. nem lesz belőle sepsis  
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Neuropathiás arthropathiát (Charcot ízület) okozhatnak  

a. Diabetes mellitus eredetű neuropathia, alkoholizmus eredetű neuropathia  

b. Lepra, syphilis (tabes dorsalis),  

c. Kp idegrendszeri bénulás, gerincvelő laesio, myelomeningokele, syringomyelia  

d. Intra-articularis steroid injectio  

e. Congenitalis fájdalom hiány  

f. A felsoroltak mind  

V. eset 

UH-gal a lipomák az izmokhoz képest mindig  

a. hypoechogenek  

b. hyperechogenek  

c. lehetnek isoechogenek is  

VI. eset 

Válassza ki a helyes állítást:  

a. a liposarcoma jelmenete MR-rel megegyezik a lipomáéval  

b. a liposarcomák halmozása változó /erős / heterogen a szöveti komponenseknek 

megfelelően  

c. a liosarcomák kontraszthalmozása ugyanolyan, mint a lipomáké  

18. A gyermekradiológia alapjai (XI Eset) 

I. eset 

Appendicitis acuta UH jelei (1 válasz hibás):  

1. kokárda jel  

2. megvastagodott tubuláris képlet  

3. nem komprimálható  

4. élénk áramlás az appendixben  

II. eset 

Transitoricus coxitis esetében (1 válasz hibás):  

1. első a röntgenvizsgálat  

2. elegendő az UH vizsgálat  

3. folyadék van az izületi résben  

III. eset 

Az ectopiás thymus  

1. általában tünetmentes  

2. a nyaki régióban UH-gal jól látható  

3. fokozatosan visszafejlődik  

4. mindhárom válasz jó  
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IV. eset 

Nekrotizáló enterocolitis típusos jelei a natív rtg felvételen:  

1. levegő a portalis erekben  

2. levegő a bélfalban  

3. szeparált belek  

4. valamennyi  

V. eset 

Idegentest aspiráció esetében nem igaz:  

1. az idegentest gyakran nem ad röntgenárnyékot  

2. Holzknecht tünet negatív  

3. Holzknecht tünet pozitív  

VI. eset 

Koponya trauma esetében  

1. szükség van koponya rtg felvételre  

2. az UH vizsgálat csecsemőkben kizárja az intacraniális vérzést  

3. neurológiai tünetek esetében CT/MR vizsgálat szükséges  

VII. eset 

Melyik válasz rossz pylorus stenosis esetében?  

1. ultrahangvizsgálattal diagnosztizálható  

2. jellemző tünete a sugárhányás  

3. passage vizsgálat szükséges  

VIII. eset 

A rekeszsérv:  

1. prenatalis UH-vizsgálattal látható  

2. az érintett oldalon a tüdő hypoplasiás  

3. az esetek nagyobb részében bal oldalon helyezkedik el  

4. mindhárom igaz  

IX. eset 

A subvesicalis obstructio UH képére nem jellemző:  

1. vastag falú hólyag  

2. vékony falú hólyag  

3. hydroureter  

4. kórós vese UH kép  
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X. eset 

Újszülött natív hasi röntgenfelvételén szabálytalan mészárnyékok láthatók:  

1. meconium cysta  

2. teratoma  

3. neuroblastoma  

4. mindegyik lehet  

XI. eset 

Testicularis microlithiasis (nem igaz)  

1. minden esetben biopsia szükséges  

2. legtöbbször kétoldali  

3. UH-gal jól diagnosztizálható  

19. Non-vascularis intervenciók (IV ESET) 

I. eset 

1. Mikor tekinthetjük sikeresnek a májcysta alkoholos sclerotisatioját?  

A/ Csak a cysta teljes eltűnése esetén.  

B/ Csak akkor, ha a féléves kontroll során a reziduális cysta a kiindulási térfogatnak a 25 %-a 

alá csökkent vagy teljesen eltűnik a cysta.  

C/ Akkor, ha a májcysta okozta korábbi panaszok teljesen megszűnnek.  

D/ Akkor, ha már csak CT-vel lehet kimutatni kis cysta reziduumot, de UH-gal nem.  

2. Eredményes lehet-e a májcysta leszívása önmagában, alkoholos sclerotisatio nélkül (egy 

válasz nem helyes – ezt kell megjelölni) ?  

A/ Igen, az esetek 50 %-ban.  

B/ Nem, mert általában néhány hét múlva az eredeti térfogatra visszatelődik a cysta.  

C/ Nem, mert a cysta belső felszínét borító sejtréteg tönkretétele esetén remélhető csak, hogy 

nem lesz a későbbiekben cysta visszatelődés.  

D/ Nem, mert a leszívás után a cysta rövid időn belül vagy eredeti térfogatára vagy még az 

eredetinél is kissé nagyobb méretűre visszatelődik.  

II. eset 

1. A pancreas pseudocysta drainage UH vezérléssel minden esetben elvégezhető?  

A/ Igen, az UH-vezérléssel valamennyi lokalizációban jól elérhetők a pancreas pseudocysták.  

B/ Nem, mert a belek mögötti, léphílus közelében lévő pseudocysták csak megfelelő 

pozícióban, CT-vezérléssel érhetők el.  

C/ Igen, a beleken át is könnyen megközelíthető a pancreas fej-test régióban lévő 

pseudocysta.  

D/ Igen, a retroperitonealis régió az UH vezérlés számára könnyen hozzáférhető.  
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2. A pancreas pseudocysták CT-vezérelt drainage-ja során milyen potenciális szövődmények 

fordulhatnak elő (egy válasz nem helyes, ezt kell megjelölni) ?  

A/ pseudocysta bevérzés, retroperitoenalis vérzés, bélperforáció  

B/ gyomor sérülés, pseudocysta bevérzés, lépsérülés  

C/ A. lienalis sérülés, retroperitonealis hematoma kialakulása, gyomor sérülés  

D/ húgyhólyag sérülés, jobb v. renalis sérülés  

III. eset 

1. Melyik vizsgálómódszer a legalkalmasabb a malignus pancreas tumor operabilitásának 

eldöntésére?  

A/ Ultrahang vizsgálat  

B/ Natív és kontrasztos, háromfázisú multidetektoros CT vizsgálat  

C/ PET-CT vizsgálat  

D/ DSA vizsgálat  

2. A pancreas fejben elhelyezkedő kórfolyamatok megítélésénél az alábbiak közül melyik a 

legnagyobb felbontással rendelkező képalkotó módszer?  

A/ MR vizsgálat  

B/ SPECT  

C/ Endoszkópos UH vizsgálat  

D/ DSA vizsgálat  

IV. eset 

1. Szükséges-e antibiotikus védelmet alkalmazni a perkután epeúti intervenciók során?  

A/ Nem  

B/ Igen, minden esetben  

C/ Csak igazolt cholangitis és 38 C fok feletti láz esetén  

D/ Csak akkor, ha már intrahepatikus tályoggal szövődött az epeúti tágulat  

2. A PTC-PTD során szövődményként kialakuló, elhúzódó haemobilia esetén mi a további 

teendő (egy megállapítás nem helyes, ezt kell megjelölni) ?  

A/ 2D UH kontroll elegendő lehet a vérzésforrás kimutatására  

B/ Többfázisú MDCT-vel vagy esetleg csak DSA-val lehet pontosan kimutatni a 

vérzésforrást  

C/ Kontrasztanyagos UH vizsgálat is segíthet a vérzésforrás tisztázásában  

D/ A vérzésforrás kimutatása után, ha szegmentális artéria hepatica ág felől igazolódott a 

vérzés, akkor a további teendő az adott érszakasz szelektív embolizációja  



Orvosi képi diagnosztika CME 

 

282 

 

20. Katéteres angiographia és vascularis intervenciós radiológia (IV Eset) 

I. eset 

1. Milyen beavatkozást végezne?  

A. A. poplitea PTA/stent  

B. A. popltiae PTA/stent + truncus tibiofibularis PTA  

C. A. popltiae PTA/stent + a. tibialis anterior PTA  

D. A. popltiae PTA/stent + truncus tibiofibularis PTA + a. tibialis anterior PTA  

E. Kiegészítő angiographiás kép alapján lehet csak eldönteni.  

2. Mit jelöl a Fontaine IIb stádium?  

A. tünetmentes  

B. gangrena  

C. nyugalmi fájdalom  

D. 200 m alatti dysbasiás távolság  

II. eset 

A kép alapján a PTA:  

A. elvégezhető  

B. elvégzése előtt technikai hibát kell korrigálni  

C. csak cutting balloon-nal végezhető  

D. a PTA helyett biztonságosabb primér stentelést végezni a distalis embolisatio 

kockázatának csökkentése céljából  

III. eset 

Mikor fordulhat elő, hogy az a. subclavia eredésénél kialakult occlusio esetén az azonos 

oldali a. vertebralisban az áramlás mégis normális, anterograd irányú?  

A. Nem fordulhat elő, valószínűleg a vena vertebralisba mért bele a vizsgáló, és a vizsgáló 

tévedett.  

B. A. lusoria esetén.  

C. Ha az a. vertebralis az aortaból külön ágként ered  

D. Nem fordulhat elő, mert a stenosistól/occlusiotól distalisan kialakuló nyomáskülönbség 

miatt az a. vertebralisban szükségszerűen megfordul az áramlás iránya.  

IV. eset 

1. A vénás telődés észlelése alapján szabad-e folytatni az embolizációt?  

A. Igen, mert nem látszik rendellenes vénás telődésre utaló jel az angiographián  

B. Igen, mert a rendellenes vénás telődés ellenére a kisvérkörbe a nagyméretű szemcsék 

(500-700 µm) nem fognak átjutni.  

C. Nem, mert tüdőembolisatiót okozhatunk.  

D. Nem, mert először más vizsgálattal ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a szemcsék a 

kisvérkörbe kerülhetnek-e.  
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2. A vaskos érköteg telődése miatt szabad-e folytatni az embolizációt?  

A. Igen, mert a cranialisan telődő köteg nem véna.  

B. Igen, mert az extraanatomikus vénás telődés ellenére AV-shunt vagy AV malformacióra 

utaló angiographiás jel nem mutatható ki.  

C. Nem, mert tüdőembolisatiót okozhatunk a beadandó szemcsékkel (300-500 µm).  

D. Nem, mert először más vizsgálattal ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a szemcsék a 

kisvérkörbe kerülhetnek-e.  
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21. Nukleáris medicina (IX eset) 

I. eset 

Lymphomák esetében restaging FDG PET-CT vizsgálat végzendő, mert  

1. a PET vizsgálattal jól megítélhető a vesék kemoterápia okozta funkcionális károsodásának 

a mértéke.  

2. A metabolikus képalkotás lehetővé teszi a residuális viabilis tumor és a heges 

szövetszaporulat elkülönítését.  

3. A PET-CT vizsgálattal színes képek készülnek, ezért a remissios status jobban megítélhető 

mint a morfológiai képalkotókkal.  

II. eset 

Az alábbi kijelentések közül melyik igaz?  

1. Daganatos betegség követésében időbeli sorrendben PET-CT, CT, majd ismét PET-CT 

készül. Az utóbbi PET-CT-t minden esetben elegendő a korábbi PET-CT-vel 

összehasonlítani.  

2. PET-CT vizsgálat felvételei önálló diagnosztikus CT felvételekkel nem hasonlíthatók 

össze, mert az egyik színes, a másik fekete-fehér képeket állít elő.  

3. Daganatos gócok követése során a méretbeli változás az esetek jelentős részében 

megítélhető a diagnosztikus CT felvételek és a PET-CT vizsgálat alacsony dózisú natív CT 

felvételeinek az összevetésével.  

4. Betegség követésére CT vizsgálat készül, korábban PET-CT történt, melynek képi 

dokumentációja digitális formában CD-lemezen van. Az értékeléshez elegendő, ha a PET-CT 

lelete rendelkezésre áll, mivel a képi dokumentáció úgyis csak nukleáris medicina 

munkaállomásokon tekinthető meg.  

III. eset 

Akut, ill. krónikus pyelonephritis legérzékenyebb vizsgálómódszere:  

1. UH  

2. CT  

3. Dinamikus veseszcintigráfia  

4. Statikus (DMSA) veseszcintigráfia  

5. Urográfia  

Az akut pyelonephritis lezajlása után maximum mennyi idővel várható az akut szakban 

észlelt kórjelző szcintigráfiás jelek regressziója?  

1. 1 hét  

2. 3 nap  

3. egy év  

4. hat hónap  



22 Nukleáris kardiológia (III Eset) 

285 

 

IV. eset 

Az alábbiak közül melyik igaz?  

1. Mozgásszervi panaszok esetén negatív planáris csontszcintigráfiát követően nem érdemes 

SPECT felvételeket is készíteni, mert az csak a planárisan is pozitív elváltozások pontosabb 

lokalizálását segíti.  

2. Osteoid osteoma klinikai gyanúja esetén nem érdemes csontszcintigráfiát végezni, mert -

benignus elváltozásról lévén szó- a csontszcintigráfia általában negatív.  

3. Mozgásszervi panaszok esetén az ezt magyarázó típusos és egyértelmű radiológiai 

elváltozás megléte esetén nem szükséges izotóp vizsgálatot is végezni, amennyiben ettől a 

kezelés szempontjából releváns többlet információ nem várható.  

4. Mozgásszervi panaszok esetén a kivizsgálás keretében minden esetben csontszcintigráfia 

(is) végzendő.  

5. A csontrendszeri megbetegedések kezelésében alkalmazható intervenciós radiológiai 

módszerrel nem áll rendelkezésre.  

V. eset 

Az alábbi állítások közül melyik igaz?  

1. A csontszcintigráfia negativitása minden esetben kizáró értékkel bír ossealis metastasis 

irányában.  

2. Csontszcintigráfiával a benignus és malignus csont-ízületi megbetegedések egymástól jól 

elkülöníthetőek.  

3. Az FDG PET vizsgálat csontmetasztázisokra vonatkozó szenzitivitása minden esetben 

felülmúlja a csontszcintigráfiáét.  

4. Lyticus csontmetasztázisok vonatkozásában az FDG PET érzékenyebb a 

csontszcintigráfiánál.  

5. A csonteltérések vonatkozásában a csontszcintigráfia és az FDG PET egyformán 

aspecifikus módszerek.  

VI. eset 

Melyik kijelentés igaz?  

1. A csontszcintigráfia scleroticus csontmetasztázisok kimutatásában alacsony érzékenységű.  

2. FDG PET-CT vizsgálat során a lyticus csontmetasztázisok területén számos esetben nem 

mutatható ki fokozott radiopharmacon dúsulás.  

3. A csontszcintigráfia specificitása oseoplastikus metasztázisok esetén magasabb, mint 

kevert típusú csontmetasztázisok esetében.  

4. FDG PET-CT vizsgálat során a scleroticus csontmetasztázisok területén számos esetben 

nem mutatható ki fokozott radiopharmacon dúsulás.  
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VII. eset 

Melyik állítás helyes?  

1. Vér-pool szcintigráfiával a máj különféle gócos elváltozásai jól karakterizálhatók.  

2. A vér-pool szcintigráfiát csak nagyon alapos indok esetén szabad igénybe venni, mert 

minden esetben a vörös vértestek in vitro jelölését igényli, ezért gyakoriak a septicus 

szövődmények.  

3. A máj haemangiomák vizsgálatára az UH specifikusabb, mint a vér-pool szcintigráfia.  

4. Cavernosus máj haemangioma esetén vér-pool szcintigráfiával az elváltozás területén 

fokozódó jelleggel nagy vértartalomra utaló aktivitás fokozódás figyelhető meg.  

VIII. eset 

Az alábbi állítások közül melyik helyes?  

1. A nem kissejtes tüdőrák és metasztázisai FDG PET vizsgálat során fokozott radiofarmakon 

felvételt mutatnak.  

2. A nem kissejtes tüdőrák az FDG radiofarmakont fokozottan dúsítja, de a metasztázisai 

nem.  

3. Az FDG PET-CT a nem kissejtes tüdőrák pontos stádium meghatározását teszi lehetőve, 

de a módszer költséges volta miatt rutinszerűen nem alkalmazható.  

4. Amennyiben a nem kissejtes tüdőrák staging-je FDG PET -tel történik, a pontos stádium 

besoroláshoz csontszcintigráfiára is szükség van.  

IX. eset 

Az alábbi állítások közül melyik igaz?  

1. Perfúziós radiofarmakonnal, kimosásos technikával végzett mellékpajzsmirigy 

szcintigráfia során ábrázolódó lassult kimosódású terület mellékpajzsmirigy adenoma 

specifikus jele.  

2. A pajzsmirigy vetületében levő lassult farmakon kimosódás esetén a SPECT vizsgálat segít 

az intrathyreoidealis göbök és a legtöbbször pajzsmirigyen kívüli helyzetű mellékpajzsmirigy 

adenomák elkülönítésében.  

3. UH vizsgálattal a mellékpajzsmirigy adenomák ábrázolása, ill. lokalizálása nem lehetséges.  

4. Mellékpajzsmirigy szcintigráfia során végzett SPECT-CT a CT-alapú szöveti elnyelés 

korrekció segítségével növeli a vizsgálat érzékenységét.  
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22. Nukleáris kardiológia (III eset) 

I. eset 

BTSZB esetén melyik állítás nem igaz:  

1. EKG alapján fizikai terheléssel az iszkémia nem télhető meg.  

2. A háttérben álló ischaemiás folyamat perfúziós miokardium SPECT-tel megítélhető.  

3. Dipyridamol terhelés a választandó, mert fizikai terhelésnél magas pulzusfrekvenciánál 

fals pozitív perfuziós zavar jelentkezik a szeptumban (koronária sztenózis nélkül is 

alacsonyabb perfúziós aktivitás).  

4. EKG kapuzott SPECT vizsgálat nem végezhető.  

II. eset 

Melyik állítás igaz: terheléses perfúziós miokardium SPECT alkalmas a  

1. miokardium necrózis kiterjedésének és súlyosságának felmérésére  

2. megítélhetővé teszi az infarktus zónájában a reziduális iszkémiát  

3. felmérhető az ISZB várható kockázata  

4. valamennyi állítás igaz  

III. eset 

Mekyik állitás NEM igaz.Terheléses perfúziós miokardium SPECT indikált:  

1. infarktus utána reziduális iszkémia kimutatására.  

2. infarktus után csökkent bal kamra funkció esetén az életképes miokardium igazolására  

3. koronária intervenció ( PCI ) után rendszeres évenkéni utánvizsgálatra a resztenózis korai 

kimutatására  

4. revaszkularizáció ( PCI vagy ACBG ) műtét után panasz megjelenése ill. iszkémiára utaló 

lelet ( pl. EKG változás ) esetén  
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