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  CAP 

The forgotten killer 

 

–A halál kapitánya 



Óvakodjunk az atipusos szó 

használatától ! 

 

A leggyakoribb kórokozó a Streptococcus 

pneumoniae 

Csak a fiatal CAP os beteg kaphat 

monoterápia makrolidot 

Makrolid rezisztencia lehet 40% !!! 







Antibiotikumra nem gyógyuló  

CAP 

 



2012. 05.23. 



2012.07.17. 



Idiopathias tüdőfibrosis UIP 



2012.05.07. 



2012.05.07. a valamennyi tüdőlebenyt érintő diffúz tejüvegszerű homály és septum megvastagodások 

elsősorban interstitiális pneumónia mellett szólnak. Vírus pneumónia kevésbé valószínű. 



BAL Pneumocystis 

Yiroveci  

 

 









Hát nem centralis bal oldali 

tumor 







IPA 



Tüdődaganat diagnosztika 



Soliter pulmonalis kerekárnyék 

diagnosztika 



Soliter pulmonalis kerekárnyék 



Fleischner kritériumok 



Perifériás hörgőjelek HRCT-vel, 

(Monostori Zuzsa anyagából) 

Perifériás kerekárnyék diagnosztika 



Hagyományos bronchoscópos 

mintavételek értéke 

 

 
15882 szűrt beteg  308 beteg bronchoscópiája történt. 

SPN:14,6 mm/5-68 mm/. 2,8% volt 3cm feletti 

 

 



Soliter pulmonalis kerekárnyék 



Perifériás kerekárnyék diagnosztika 

Ellenjavallat : vérzékenység,  

   súlyos pulmonális hypertonia,  

   ellenoldali roncs tüdő,  

   pulmonectomia a FEV1 kisebb mint 1 L, 

   bullák az elváltozás környezetében 

   légzési, keringési elégtelenség 

 

Szövődmények:  6% vérzés 

   1-2% PTX 



Perifériás laeziók felkeresése 
elektromágneses navigáció,radialis EBUS 



 

PET CT 

Tüdőgyógyászati indikációk  

 Szoliter pulmonális góc - Újonnan 

felfedezett, nem meghatározott tüdőben 

lévő góc, ha az anatómiai képalkotás vagy 

a biopszia inkonkluzív, vagy a biopszia 

kontraindikált. 

Nem- kissejtes tüdőrák (NSCLC) 

Staging (A), Restaging (A),  

 

 



Perifériás kerekárnyék 

diagnosztika 

FDG-PET  

 

szenzitivitása: 96% 

specificitás: 80% 

N.:2512.  

Reske SN:FDG PET for clinical use.Eur J Nucl Med 2001; 28: 1707-23. 

 



A PET-CT szerepe TNM 

felmérésére 

T-stádium megítélése (?).  

Resecabilitas eldöntése (?). 

N stádium N2, N3 

M stádium,  távoli áttétek 

 



 
MELLKAS CT-PET CT SZEREPE 

MEDIASTINALIS STAGINGBEN 
 

Mellkas CT szenzitivitás:55% 

                 specificitás:81% 

 

PET CT      szenzitivitas:77% 

                specificitás:86% 

    Diagnosis and managment of lung cancer,3 rd ed. ACCPguidlines 

 



Mediastinalis staging 

lehetőségei 

 Újonnan diagnosztizált tüdőtumoros betegek 26%-nak van 
mediastinalis érintettsége. 

 

A képalkotó vizsgálatok szenzitivitása és specificitása alacsony, 
ezért a pontos N status felméréséhez (főleg műtét előtt)  
citologiai, vagy histologiai staging szükséges./ I.B evidencia szint/ 

 

Ez: 

Mediastinoscopia,  

CT, vagy PET CT alapján végzett TBNA, 

EBUS-t követő TBNA , 

Real time EBUS-TBNA,   

EUS FNA (Transoesophagealis, ultrahang vezérelte tűaspiratio)  

Videothoracoscopia segítségével lehetséges 

 



Mediastinalis érintettség fajtái 



1.Mediastinalis infiltráció,távoli 

metastasis nélkül 
Elegendő a radiológiai megerősítés,nem 

szükséges az invazív megerősítés /grade 2C/. 

 

 

 



EBUS TBNA 



EBUS–sal lehetséges 

A képalkotó vizsgálatok (CT, PET-CT) alapján  

kórosnak vélt nyirokcsomók felkeresése, 

lokalizálása, doppler mód segítségével az 

érképletektől való elkülönítése és a kijelölt 

területről mintavétel UH ellenőrzés mellett 

vagy anélkül.  





EUS-FNA poszteroinferior N2,3 nyirokcsomó 



EBUS TBNA: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 

11,  

EUS FNA: 

 az előbbiek mellett a 5,8,9 

nycs. régiók is elérhetőek 
 

Carlens (jugularis) 

mediastinoscopia: 

1-es, 2-es, 4-es, 7-es régiók 
  

Stemmer (parasternalis)  

mediastinoscopia: 5-ös 

régió 

 

Videothoracoscopia: 

3, 5, 6, 8, 9-es nycs. régiók 

EBUS TBNA,EUS FNA 



EBUS TBNA-EUS FNA 

 
Igazolt NSCLC nagyobb mediastinalis 

nycs.k /160 beteg/ 

 

EBUS TBNA         EUS FNA 80 beteg 

EUS FNA           EBUS TBNA 80 beteg 



EBUS TBNA-EUS FNA 



 

TBNA                EBUS TBNA 

 
2408 beteg 

Sensitivitas:78% 

NPV:77% 

2443 beteg 

Sensitivitas:89% 

NPV:86% 

Real-time EBUS 

TBNA és EUS NA 

811 beteg 

Senzitivitas:91% 

NPV:96% 



EBUS-TBNA szövődményei 
Japan Society 455 intézet adatai  

Szövődmény 1,23% 

Enyhe vérzés:0,68% 

PTX:0,03% 

Infekciók:0,19% 

Scóp sérülés 1,33%!! 



Pulmonológus- 

cytopathológus 



A tüdőrák mediastinalis stádiumozásánál 

első az EBUS TBNA 

A sejtblokk technika lehetővé teszi a 

molekularis vizsgálatokat 

EBUS TBNA alacsony szövődmény 

veszéllyel jár 

Scóp sérülés gyakori 

Hosszú a tanulási idő 



ESTS irányelv módosítás 2014. 

 
Ha a CTn,PET CTn nincs kóros 

mediastinalis nycs. és a tumor 3 cm nél 

kisebb perifériás  direkt sebészi rezekciót 

nycs. dissectiót javasolnak 

Ha a primer tumor nagyobb 3cmnél,vagy 

N1 nycs. gyanú van vagy centralis tumor 

esetén preoperatív  mediastinalis staging 

javasolt. 



ESTS irányelv módosítás/2014.  

Ha a CT megnagyobbodott nycs. t mutat /v a 

PET pozitiv a mediastinalis nycs. szövettani 

megerősítés szükséges.  

Az első választás az EBUS-EUS legyen ha 

lehetséges,mert min. invazív és magas 

szenzitivitású a mediastinalis stagingben. 

Ha ez negatív, sebészi staging szükséges,a 

video asszisztált mediastinoscópia a preferált. 

A legnagyobb pontosságot az endoszkópos és 

sebészi staging kombinálásával lehet elérni 



FDG-PET az M stádium 

meghatározásában 

 

Szenzitivitás:  94% 

 

Specificitás:    97% 

 

12%-ban találtak nem várt távoli áttétet 

Reske SN:FDG PET for clinical use.Eur J Nucl 

Med 2001; 28: 1707-23. 

 





D dimer betegség 

Tüdőembólia 

 



Tünetek 

 
 

                PE igazolódott    PE-t kizárták 

                (n=1880)      (n=528) 

Dyspnoe               50%        51% 

Mellkasi fájd. (pleuralis)       39%        28% 

Mellkasi fájd. (substernallis)    15%        17% 

Köhögés            23%        23% 

Haemoptysis             8%              8% 

Syncope              6%                6% 

MVT jelei (egyoldali végtagduzzanat) 24%        18% 

Egyoldali lábfájdalom         6%          5% 

Láz               10%        10% 

Nincsenek specifikus tünetek!!!!!! 



Diagnosztika 
3. ábra 



Diagnosztika 
4. ábra 



Diagnosztika 



 



 



Csapdák ! 

Mit sugall a klinikus? 

Mi van a beutalón? 



Kéto.heredaganat miatt operált 
beteg. Restaging 

2014.11.21. 



2014.11.21. 



Beutaló:hányást követően 

kialakult nehézlégzés 
 



Mellkas CT beutaló: Subcutan 

emphysemat okozó hydroptx 

miatt kérjük vizsgálatát 

mellkascsövezés előtt. 










