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Csoportosítás 

Invazív beavatkozások 

 röntgen 

 UH 

 CT 

 EUS  

 jelölés 

vezérelt 
mintavétel 

Intervenciós beavatkozások 

Vascularis Non-vascularis 

 PTA 

 stent, stentgraft 

 thrombolysis 

 embolizáció 

 idegentest eltávolítás 

 cytostatikus kezelés 

 folyadék                            
punctio, drainage 

 stentek 



Mintavétel 

 mellkasfal, tüdő, mediastinum 

 átvilágítás, mellkassebész,  
    mediastinoscopia ? 
 UH, CT, radiológus ? 



Átvilágítás 

Előny Hátrány 

 olcsó  sugárterhelés 

 real-time  szummáció 

 könnyen hozzáférhető  mélyen fekvő 
elváltozások 



Ultrahang 

Előny Hátrány 

 olcsó  mélyen fekvő 
elváltozások 

 real-time 

 könnyen 
hozzáférhető 



Ultrahang 



CT 

Előny Hátrány 

 pontos lokalizáció  drága, hosszadalmas, 
sugárterhelés 

 kis elváltozások  nincs real-time 
ellenőrzés 

 elülső, hátsó 
mediastinum 

 ptx? 



CT 

 cubitalis vénából levett saját vér 
 18-22 G 
 cytológia, hisztológia, flow-cytometria 
 pleuralis elváltozás: 4% - 17% 
 mély elváltozás: 9% - 47% 

 
• Erich K. Lang, Richard Ghavami, Virginia C. Schreiner, Steven 

Archibald, and Jorje Ramirez Autologous Blood Clot Seal to 
Prevent Pneumothorax at CT-guided Lung Biopsy Radiology 
2000 216: 93-96. 



CT 



CT 



EUS 

 mediastinalis elváltozások 
 forgó transzducer 
 szektoriális transzducer 

 a mediastinoscopiával vetendő össze… 



EUS 



Jelölés 

Brian F. Mullan, William Stanford, William Barnhart, and Jeffrey R. Galvin Lung 
Nodules: Improved Wire for CT-guided Localization Radiology 1999 211: 561-565. 

http://radiology.rsnajnls.org/content/vol211/issue2/images/large/r99ma35g5x.jpeg


Non-vascularis intervenciók 

 letokolt folyadékgyülemek – UH vezérlés 
 empyema, tályog drainage – UH, CT 
 pleurodesis 

 stentek 



Pleurodesis 

Edith M. Marom, Edward F. Patz, Jr, Jeremy J. Erasmus, H. Page McAdams, Philip C. Goodman, and 
James E. Herndon Malignant Pleural Effusions: Treatment with Small-Bore-Catheter Thoracostomy 
and Talc Pleurodesis Radiology 1999 210: 277-281. 



Trachea stent 

Ho-Young Song, Tae Sun Shim, Sung-Gwon Kang, Gyoo-Sik Jung, Do Yun Lee, Tae-Hyung Kim, Sangsoo 
Park, Young Moo Ahn, and Woo Sung Kim Tracheobronchial Strictures: Treatment with a Polyurethane-
covered Retrievable Expandable Nitinol Stent-Initial Experience Radiology 1999 213: 905-912. 



Nyelőcső stent 

Ho-Young Song, Hwoon-Yong Jung, Seung-Il Park, Sung-Bae Kim, Deok Hee Lee, Sung-Gwon Kang, and 
Young Il Min Covered Retrievable Expandable Nitinol Stents in Patients with Benign Esophageal 

Strictures: Initial Experience Radiology 2000 217: 551-557. 



RFA 

• „Pulmonary RFA of primary lung cancer should be 
reserved for patients who are not candidates for 
curative surgical resection as a result of 
cardiorespiratory comorbidity or insufficient vital 
lung function, and in cases where the maximum tumor 
diameter does not exceed 3.5 cm (Standards of 
Practice: Guidelines for Thermal Ablation of Primary and 
Secondary Lung Tumors Philippe L. Pereira • Masala 
Salvatore Cardiovasc Intervent Radiol (2012) 35:247–254 
DOI 10.1007/s00270-012-0340-1) 



RFA 



Vascularis intervenciók 

PTA 

 coronariák, supraaorticus ágak 
szignifikáns szűkületei 

 vénás szűkületek 
distalis embolizáció 
 stent 



PTA 



PTA 



Vascularis intervenciók 

Stent, stent-graft 

 supraarorticus ágak 
 vénás stent 
 leszálló aorta aneurysmája, 

pseudoaneurysmája (stent graft) 



Stent graft 



Vénás stent 



Kettős vénás stent 



Tüdő embolia 

• terápia, diagnosztika szakmai protokoll 
alapján  

• http://www.kk.pte.hu/docs/protokollok/
KARDPulmembo_P.pdf 

• kérdőjelek a diagnosztikában vannak, a 
konvencionális terápia jól definiált 

http://www.kk.pte.hu/docs/protokollok/KARDPulmembo_P.pdf
http://www.kk.pte.hu/docs/protokollok/KARDPulmembo_P.pdf


Tüdő embolia 

• kérdéses azon betegek sorsa, ahol a 
systémás lysis kontraindikált 

• lovagló embolus – műtét 
• egyebekben intervenciós radiológia 
• masszív PE, haemodinamikai 

instabilitással 



Lehetőségek 

mechanicus módszerek ( aspiráció, 
rotablátor, thrombus robbantás, 
Dormia-kosár) 

 gyógyszeres oldás (folyamatos, pulse-
spray) 



Masszív embolia 



Masszív embolia 



Masszív embolia 



Vascularis intervenciók 

Embolizációk 

 a-v shunt 
 septum defectus 
 nyitott Botall 

 vérző bronchialis artéria 
preoperatív tumor érelzárás 



A-V shunt 

 kerek árnyék differenciáldiagnosztika 

CT:  kontrasztanyagot intenzíven 
halmozó góc, tápláló artéria, draináló 
véna (mérések!) 

 (MR angió) 



A-V shunt 

 az esetek harmadában multiplex 

 herediter haemorrhagiás teleangiectasia 
(Osler-Weber-Rendu) részjelensége 

 jobb-bal shunt 
 haemoptoe, dyspnoe, paradox systémás 

embolia, agytályog 
  



A-V shunt 

  mérések alapján 
megfelelő méretű spirál 
kiválasztása 
(detachable) 

  angió 

  szelektív katéterezés 
  angió 

  az üreg, vagy a tápláló 
artéria elzárása 

  angió 



A-V shunt 



A-V shunt 



A-V shunt 



A-V shunt 
Morfológiai jellemzők: 

 Valsalva manőverre méretét 
változtató kerek árnyék  

általában basalis szegmentum 

 megvastagodott tápláló artéria 

 vaskos draináló véna 



Mediastinalis tumor 



Mediastinalis tumor 



Vascularis intervenciók 

Idegentest eltávolítás 

 beszakadt centrális kanül, katéter 
 idegentest fogó, pigtail katéter 



Idegentest eltávolítás 



Vascularis intervenciók 

Szelektív cytostatikus kezelés: 

 inoperabilis tüdőrák 
 atípusos kollaterálisból táplálkozó HCC 
 medialis emlőtumor 



Szelektív cytostatikus kezelés 



Szelektív cytostatikus kezelés 



Szelektív cytostatikus kezelés 

 inoperabilis jobb felső 
lebenyi tüdőrák 

 bronchialis artéria 


