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Rövidítések jegyzéke 
 
 
CT: komputer tomográf 

UH: ultrahang 

CTA: CT angiográfia 

3D: 3-dimenziós 

2D: 2-dimenziós 

3D CTA: 3-dimenziós CT angiográfia 

DSA: digitalis subtractios angiográfia 

MR: mágneses rezonancia 

MPRs: multiplanáris reformációk 

MIP: maximum intensity projection 

MinP: minimum intensity projection 

SDD: shaded surface display 

VRT: volumen rendering technique 

VOI: volume of interest 

HU: Hounsfield Unit 

HBC: Hepatitis C vírus 

HBV: Hepatitis B vírus 

ALD: alkoholic liver disease 

PSC: primer sclerotisalo cholangitis 

PBC: primer biliaris cholangitis 

AIH: autoimmun hepatitis 

VCI: vena cava inferior 

HAT: arteria hepatica thrombosis 

HAS: arteria hepatica stenosis 

RI: resistencia index 
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Bevezetés 
 

A magyarországi szervezett májátültetés 1995-ben kezdődött a Semmelweis Egyetem 

Transzplantációs és Sebészeti Klinikáján. A májátültetések megkezdése a klinikusok 

mellett a radiológusok számára is nagy kihívást jelentett. Össze kellett állítani a 

májrecipiensek radiológiai kivizsgálási és posztoperatív vizsgálati protokollját. 

1996 januárjában a klinika vásárolt egy helikális üzemmódú CT készüléket (GE 

ProSpeed Plus) és hamarosan egy hozzácsatolt munkaállomást (Adwantage Windows) 

is. A megvásárolt szoftverekkel lehetőség nyílt a 3-dimenziós CT angiográfiás 

vizsgálatok megkezdésére.   

Az adott klinikai háttér, a technikai lehetőségek és a nemzetközi irodalmi adatok alapján 

kezdtük el a vizsgálatokat, először csak a májrecipienseknél, úgy, hogy összevetettük a 

képeket a DSA-val és májtranszplantáció során talált eredményekkel. Amikor a 

vizsgálati technikát már biztonsággal kezeltük, akkor kezdtük el alkalmazni a 

májtranszplantált betegeknél. Nemcsak a technika, de a speciális beteganyag és az 

általuk támasztott követelmények is új kihívást jelentettek számomra, hisz ilyen 

tapasztalattal még senki sem rendelkezett hazánkban. Dolgozatomban ezeket a 

tapasztalatokat kívánom összefoglalni. 

 

  

 

1. kép. 3D CT angiográfia, VRT kép 
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A májátültetés az egyetlen terápiás lehetőség a legtöbb irreverzibilis akut vagy krónikus 

májbetegség végstádiumában. Az első orthotopikus májátültetést Thomas Starzl végezte 

Denverben 1963-ban. Szintén ő végezte 1968-ban az első hosszabb túlélést biztosító 

(sikeres) májátültetést is (1). A sebészi technika és technológia, az anaesthesia és 

intenzív terápia fejlődése, az új immunszupresszív szerek, a jobb betegszelekció, a 

műtét időpontjának optimalizálása és a szervkonzerválás javulása következtében 

megnőtt a sikeres átültetések száma, az 1 éves 70-90%-ra, az 5 éves 50-70%-ra. 

Ugyanakkor a várólistán lévők száma jóval meghaladja a felhasználható cadaver 

szervek számát, így új technikák alkalmazása került bevezetésre, mint a split és az 

élődonoros májátültetés. Ma a leggyakoribb felnőttkori indikáció a vírus hepatitis 

okozta vég-stádiumú cirrhozis és az alkoholos cirrhosis. 

 

1. táblázat. A májátültetés indikációi  (2). 

 

A felnőtt májátültetés indikációi A gyermek májátültetés indikációi 

Krónikus májbetegségek: 

Vírus hepatitis (HBV, HBC) 

Alkoholos cirrhosis 

Primer biliaris cirrhosis 

Primer sclerotizáló cholangitis 

Szekunder biliáris cirrhozis 

Autoimmun hepatitis 

Budd-Chiari syndroma 

Metabolikus májbetegségek 

Wilson kór 

Haemochromatosis 

Alfa1-antitripszin hiány 

Cisztás fibrozis 

Neopláziák 

Hepatocellularis carcinoma 

Apudomák 

Metabolikus betegségek 

Alfa1-antitripszin hiány 

Criegler-Najjar betegség 

Glikogéntárolási betegség 

Wilson kór 

Neoplasztikus 

Hepatoblastoma 

Hepatocellularis carcinoma 

Cholestatikus betegségek 

Biliaris atresia 

Byler kór 

Alagille szindróma 

Újszülöttkori hepatitis 

Akut májbetegségek 

Wilson kór 

Budd-Chiari syndroma 
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Epitheloid hemangioepithelioma 

Acut májbetegségek 

Vírus hepatitis (HBV, HBC) 

Drogok, toxinok 

Wilson kór 

Kongenitális 

Caroli betegség, Policisztás májbetegség 

Vírus hepatitis 

Toxinok/drogok 

 

 

 

 

 

 

A májátültetés kontraindikációi  (2) : 

− Extrahepatikus szervi elégtelenség (szív, tüdő) 

− Szisztémás szepszis 

− Malignus folyamat extrahepatikus terjedése (lehetséges kivétel: neuroendokrin 

betegség) 

− AIDS 

− Kiterjedt portomesenterialis thrombosis 

− Aktív alkohol vagy drog abuzus 

 

A májátültetés (listára helyezés) időpontjának meghatározása számos megfontolást 

igényel. Az ideális időpont elég késői ahhoz, hogy a betegség spontán stabilizálódjon, 

vagy javuljon, de nem szabad megvárni a szövődmények felléptét, amelyek 

megnövelhetik a transzplantáció rizikóját.  

A sikeres cadaver transzplantáció előfeltétele a recipiensek megfelelő kivizsgálása, 

szelektálása, míg élődonoros átültetés esetén a donorok vizsgálata is alapvető 

fontosságú. 

A képalkotó vizsgáló módszerek hatalmas fejlődésével a transzplantált máj 

diagnosztikai lehetőségei is kiszélesedtek. A megfelelő vizsgáló módszer 

kiválasztásánál több szempontot kell figyelembe venni. Törekedni kell a legkevésbé 

invazív, de még megfelelő információt adó módszer kiválasztására, míg hasonló értékű 

vizsgálatok esetén a jobban hozzáférhető és olcsóbb vizsgáló módszert részesítjük 

előnyben.  
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A radiológiai vizsgálómódszerek széles skálája áll rendelkezésre a recipiensek és 

donorok értékelésére és szelektálására, mint a hagyományos rtg. vizsgálat, az ultrahang, 

izotóp, CT, MR és invazív módszerek. A radiológiai technika hatalmas, gyorsütemű 

fejlődése, az új kontrasztanyagok megjelenése számos invazív beavatkozást, (pl. 

angiográfia ) váltott ki.  

A radiológiai vizsgálatok nemcsak a donorok és a recipiensek szelekciójában fontosak, 

de mind a korai, mind a késői posztoperatív követésben, a szövődmények 

diagnosztikájában is alapvető jelentőségűek.  

A radiológusnak pontosan ismerni kell az adott műtéti szituációt, a várható esetleges 

szövődményeket, a beteg aktuális klinikai állapotát és laboratóriumi értékeit. Ezek 

ismeretében tudja a vizsgálatokat megfelelően megtervezni, értékelni, a klinikus által 

feltett kérdésekre érdemben válaszolni, szövődményeket kizárni vagy megerősíteni és 

az esetleges további vizsgálatokat javasolni. 

Magyarországon 1995 óta folyik szervezett cadaver májátültetés a Semmelweis 

Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikáján, és 2006-ban elvégezték az első két 

élődonorból történő májátültetést is. 
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1. ábra. Májtranszplantációk évenkénti megoszlása 
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Technikai összefoglaló 
 

Az elmúlt 15 évben a spirál (helikális), üzemmódú CT készülékek forradalmi változást 

jelentettek a klinikai vizsgálatokban (3, 4). 

 A technika lényege, hogy a beteg vizsgálata nem szeletről szeletre történik, hanem a 

röntgencső folyamatos forgása közben az asztal mozog megfelelő sebességgel. Ez alatt 

történik a nyers adatok folyamatos akvizíciója a beteg körül, mintegy spirált rajzolva, 

így egyetlen mm sem marad ki a vizsgált régióban. Erről kapta a nevét is (1. ábra). 

Ez a technika természetesen nagy hőkapacitású röntgencsövek alkalmazását igényli.  

 

 

 
 

2. ábra. Spirál CT alapelve 

 

 

Spirál CT vizsgálatnál a szelet kollimáció (névleges szeletvastagság), az asztal sebesség 

és a pitch a három legfontosabb akvizíciós paraméter. A szelet kollimáció és az asztal 

sebessége tetszőlegesen állítható. A két érték határozza meg a pitch nagyságát, mely a 

kollimáció és az asztal sebesség hányadosa. Minnél nagyobb a pitch, annál kisebb a 

beteg sugárterhelése és annál nagyobb a szkennelhető hosszúság.  

Egyszeletes spirál CT készüléknél 2-nél nagyobb pitch nem elfogadható a képminőség 

romlása miatt. 



 9

A spirál CT technika legfontosabb előnyei a folyamatos adatakvizíció és a megrövidült 

szkennelési idő következményei. Konvencionális CT vizsgálat során a kis elváltozások 

rejtve maradhatnak. Spirál CT technikával folyamatos, volumetrikus adatgyűjtés 

történik, így nem vesznek el adatok. Az átfedő rekonstrukciók lehetővé teszik az apró 

képletek optimális vizualizációját és kiküszöbölik a partiális volumen effektust. Vékony 

kollimáció alkalmazása jó minőségű 2D és 3D rekonstrukciót tesz lehetővé.  

A vénás kontrasztanyagok alkalmazása a szkennelési idő rövidülése miatt optimálisabbá 

vált, amennyiben magasabb kontraszthatás érhető el. A tökéletes artériás fázisban 

végzett vizsgálatok spirál technika alkalmazásával lehetségesek. Ez az alapja a CT-

angiográfiás vizsgálatoknak.  

A szkennelés során nyert adatokból 2D és 3D rekonstrukciók készíthetők a CT 

készülékekhez csatolt munkaállomások segítségével. A 2D rekonstrukció lehetőségei: 

cine mód (cine displays), a görbe vonalú rekonstrukció (curved reformation), és a 

többsíkú reformációk (multiplanar reformations, MPRs).  

 

 

 

 
 

2. kép. Görbe vonalú reformáció 
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3. kép. Többsíkú reformáció 

 

A cine mód segítségével kiválóan értékelhető nagyszámú axiális vagy multiplanaris 

rekonstrukció. Egérrel vagy track-ball segítségével tudjuk a képek irányát és sebességét 

meghatározni. A mutiplanaris rekonstukciók segítségével jól visualizálhatók azok a 

képletek, melyek egy síkba esnek. Ha nem ez a helyzet, akkor görbe vonalú 

rekonstrukcióval tudjuk a kérdéses objektumot (pl. ér, bronchus) követni, ábrázolni. 

A legfontosabb 3-dimenziós rekonstrukciós módszerek: maximum intensity projection 

(MIP), minimum intensity projection (MinIP), shaded surface display (SDD) és volume 

rendering technique (VRT).  

A különböző technikák alkalmazásnál először mindig kijelöljük a szkennelt volumen 

azon részét, mely fontos számunkra (volume of interest, VOI).  

MIP rekonstrukció során a kijelölt VOI-n belül a maximális HU (Hounsfield Unit) 

értékű struktúrák lesznek láthatók, míg MinIP során a minimális HU értékű képletek 
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ábrázolhatók. MIP technikát használunk, pl.CT angiográfia során, míg MinIP a centrális 

tracheobronchiális rendszer értékelésekor hasznos. MIP alkalmazásakor a csontokat,  

melyek a kontrasztanyagot tartalmazó érképletekhez hasonlóan magas denzitásúak  a 

CT képből ki kell iktatni, mely a rendelkezésre álló szoftvertől függően lehet kézi, 

félautomata vagy automata manipuláció.  

 

 
4. kép. Csontos VRT kép 

 

 
                                       5. kép. Csontok kivonása utáni VRT kép 
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SDD technika alkalmazásakor egy olyan 3-dimenziós objektumot kapunk, amelyet 

megfelelő  küszöbértékű  HU kiválasztásával tudunk létrehozni. A képen a struktúrák 

felszínét (külső, belső) tudjuk definiálni, és pontosan ábrázolni lehet az egymáshoz való 

3D térbeli viszonyaikat. 

 

 

 
 

 

6. kép. SSD kép, 3. típusú vérellátás. A bal lebeny vérellátása az arteria hepatica 

communisból ered, a jobb lebeny az arteria mesenterica superiorból kapja a vérellátást 

 

 

A VRT  technika egy komplex posztprocesszing, amennyiben a MIP és az SSD 

technika kombinációja, ahol a VOI-n belül egy voxelhez egy  konkrét  HU tartozik. A 

VOI-n belül a HU értékek egy szabadon állítható skálán belül folyamatos megoszlásban 

jelennek meg. Színkódolás során a különböző szövetek különböző színekkel 

ábrázolhatók, azonban lehetnek átfedések a különböző struktúrák között. A színkódolási 

skála az igénytől függően lehet abszolút, amennyiben a szövetek HU értéke szerint 
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változik. Ez a technika a kontrasztanyagot nem halmozó struktúrák ábrázolásakor nyújt 

segítséget.  

A másik színkódolási lehetőség a relatív színkódolás, amely az opacitás (homályosság) 

függvényében jeleníti meg a képet. A színkódolt VRT a CT-angiográfiák készítésekor 

standard technikává vált. Az érfal és a meszesedés különböző színben ábrázolódnak, így 

a meszes plaquekok jól lokalizálhatók.  

Az artériák és vénák a különböző mértékű kontraszthalmozás miatt jól 

differenciálhatók. Az objektumokat tudjuk nagyítani, forgatni, bármilyen szögből nézni, 

ami a sebészek számára a preoperatív vizsgálatoknál alapvető fontosságú. 

 

 

 
 

 

7. kép. VRT kép, 3. típusú vérellátás, a máj vetületében TIPS látható 
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8. kép. VRT kép, az előző CTA kép elforgatva 

 

 

  
 

9. kép. VRT kép, az előző CTA kép nagyítva 
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A CT angiográfia, mint non-invazív vizsgáló módszer ma már széleskörben elterjedt és 

a diagnosztikus invazív angiográfiás vizsgálatok jelentős mértékben háttérbe szorultak 

(5, 6, 7, 8, 9, 10).  

A beteg számára maga a vizsgálat lényegében nem különbözik más kontrasztanyagos 

CT vizsgálat menetétől. Ugyanúgy vénás kontrasztanyagot alkalmazunk lehetőleg egy 

cubitális vénán keresztül. A vizsgálat végeztével a beteg elmehet, nincs szükség 

hosszabb megfigyelésre.  

Különösen a multislice CT berendezések elterjedése adta technikai lehetőségek, a 

vékonyabb kollimáció, a hosszabb vizsgálati terület, a kevesebb kontrasztanyag 

szükséglet, az izotropikus felbontás mind hozzájárulnak a 3-dimenziós CT angiográfiák 

elterjedéséhez a klinikai gyakorlatban.  

A CT angiográfia jelentőségét a májtranszplantációban számos szerző vizsgálta az 

irodalomban. Winter és munkatársai (10) 1995-ben 115 májrecipiens  artériás  

anatómiáját vizsgáltak és a legtöbb esetben a vizsgálat eredményes volt. Az 

eredménytelenségeket a technikai problémák jelentették.  

1999-ben Nighiem és munkatársai (11) szerint a bifázisos CT vizsgált CT 

angiográfiával kiegészítve lehetőséget ad a sebészi tervezéshez, ábrázolható a máj 

artériás vérellátása, a truncus coeliacus stenosis, az arteria lienalis aneurysma és a vena 

portae thrombosis. A CT angiográfia alapján készített sebészi terv és a tényleges műtéti 

szituáció több, mint 90 %-ban egyezett.  

Brancatelli (12) 2001-ben  retrospektíven elemezte a CT angiográfia jelentőségét 35 

betegnél, akiknek vena portae thrombosisa  vagy sclerosisa volt és májtranszplantáción 

estek át. A CT angiográfia során talált elváltozások azonosak voltak a műtét során 

találtakkal és ennek megfelelően módosították a standard műtéti technikát. 

A CT angiográfia legtöbb szerző szerint átveszi az invazív angiográfia helyét a 

preoperatív vizsgálatokban (10, 11, 12, 13).  

Csak a berlini munkacsoport (14) szerint nem helyettesíthető az angiográfia. Arteria 

lienalis steel syndroma esetén felmerül az arteria lienalis azonnali vagy műtét előtti 

embolizációja a transzplantáció utáni vascularis graftkárosodás elkerülése érdekében.  

Az arteria lienalis steel syndromát 1990-ben Langer és munkatársai írták le (14) a 

truncus coeliacus katéteres angiográfiája során, amikor a truncus coeliacuson keresztül a 

vér elsősorban az arteria lienalis irányába áramlik, míg az arteria hepatica perfúziója 
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szegényes. Véleményük szerint (15) ilyen betegeknél a transzplantáció után vascularis 

károsodás lép fel a szegényes artériás beáramlás miatt. Együlésben  embolizálták az 

arteria lienalist, ezzel javítva a máj artériás keringését, de az immunszuprimált 

betegeknél léptályog alakult ki (16). Későbbiekben a splenectomia sem vált be, így az 

arteria lienalis lekötését végezték (15). A lienalis steel syndroma jelentőségét az 

irodalomban más munkacsoport nem emeli ki.   

 

 
 

10. kép. Gracilis arteria hepatica, erőteljes arteria lienalis, melyen fusiformis aneurysma 

látható 

 

A májátültetés műtéti technikája  
 

A műtét a következő szakaszokra osztható: recipiens hepatectomia, vénás bypass 

alkalmazása (esetleges), anhepatikus fázis, a máj revaszkularizációja és a biliaris 

anastomosis (17). 

A műtét első szakaszában a recipiens máját távolítják el. Gyakran számos körülmény 

kifejezetten nehézzé teszi a beavatkozást. Problémát okozhat a májbetegséggel 

összefüggő coagulopathia, a portalis hypertensio következtében meglévő kiterjedt 
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collateralis rendszer és a korábbi hasi műtétek után kialakult számos összenövés. A 

májat orthotopikus helyzetben, az eltávolított beteg máj helyére ültetik.  

Standard műtéti technika során (2. ábra) öt anatómiai képlet között kell  anastomosist 

varrni: a suprahepaticus vena cava inferiorok, az infrahepaticus vena cava inferiorok, a 

vena portaek, az arteria hepaticák és az epeutak között. Az epehólyag mindig 

eltávolításra kerül, megakadályozva a denervált epehólyag okozta stázis következtében 

kialakult szövődményeket.  

 

A vena cava anastomosis két fő fajtája: 

 

1. hagyományos (alsó-felső cava anastomosis) 

 

 

 
 

 

3. ábra. Standard technika (17) 
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2. Piggy-back technika 

 

Piggy-back technika (4. ábra) során a retrohepatikus cava szakaszt nem távolítják el. A 

májat a vena hepaticák szájadékánál választják el az adott anatómiai szituációnak 

megfelelően, és ezt követően varrják az anastomosist a donor suprahepaticus vena cava 

szakaszával, az infrahepaticus vena cavat lekötik. 

 

 

 
 

4. ábra. Piggy –back technika (17) 

 

 

Ennek a technikának az előnye, hogy az anastomosis képzéséhez nem kell lefogni a 

cavat, és így nem szükséges vénás bypasst alkalmazni. 

Általában end-to-end vena portae anastomosist készítenek. Vena portae thrombosis 

esetén trombectomiát végeznek. Ha ez nem lehetséges, akkor az anastomosist próbálják 

proximálisabban elhelyezni, esetleg a donor vena iliacajából képzett áthidalással. 

Az artériás anastomosis képzéséhez fontos tudni a recipiens májának artériás 

vérellátását. Nem megfelelő szituáció esetén (pl. gracilis ér, truncus coeliacus stenosis 
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többes arteria, stb.) szükség lehet érpótlás (conduit) alkalmazására a recipiens aorta és a 

donor arteria hepaticája között, amelyet általában a donor arteria iliacajának 

felhasználásával képeznek. 

Az epeúti anastomosist általában a graft és a recipiens epeútjainak összevarrásával 

képzik. Ha az epeutak nem épek (pl. sclerotisalo cholangitis) vagy ez a technika bármi 

okból nem lehetséges, akkor hepatico-jejunostomiat végeznek Roux-kaccsal. 

A várólistára helyezés előtt a recipiensek számos vizsgálaton esnek át, amelyek között a 

radiológiai vizsgálatok is fontos szerepet játszanak a betegek szelektálásában és a 

pontos műtéti terv kialakításában.  

 

A radiológiai vizsgálatok célja:  

• a beteg aktuális állapotának felmérése 

• a transzplantációt kizáró okok detektálása 

• anatómiai variációk, esetleges patológiai folyamatok kimutatása, melyek 

befolyásolják a műtéti terv kialakítását 

 

Transzplantáció előtt a műtétet végző sebésznek számos információra van szüksége. 

Ismerni kell a máj pontos morfológiáját, nagyságát, szerkezetét.  

Pontosan tudnia kell, hogy a máj állományán belül van- e térfoglaló folyamat. Ismernie 

kell a képletek pontos elhelyezkedését, méretét, és az esetleges extrahepatikus terjedést, 

mely kizárja az átültetést.  

A vena portae, a vena mesenterica superior és a vena lienalis mérete, keringési 

paraméterei és az esetleges bennük lévő thrombus ismerete alapvető fontosságú, akár 

kontraindikálhatja a transzplantációt.  

Tudnia kell a portalis hypertensio fokáról, a collateralisok elhelyezkedéséről, ascitesről 

és a lép nagyságáról. Fontos a vena cava inferior és a vena hepaticák morfológiája és 

keringési viszonyainak ismerete.  

Az artériás anastomosis tervezéséhez pontosan ismerni kell a recipiens májának artériás 

anatómiáját, a májat ellátó erek lefutását, eredetét, kalibernagyságát, az esetleges 

truncus coeliacus stenosist.  

Ismerni kell a lépaneurysmák jelenlétét, ezek számát, nagyságát és elhelyezkedését. 
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11. kép. Meszes arteria lienalis aneurysma 

 

Májtranszplantáció után számos posztoperatív szövődmény léphet fel, melyek korai 

felismerése és kezelése alapvető fontosságú a graft és a beteg túlélése szempontjából. 

A különböző radiológiai vizsgálómódszerek megfelelő interpretációjához nagyon fontos 

a különböző sebészi technikák ismerete. A vizsgálónak tisztában kell lennie az adott 

műtét során készített anastomosisok lokalizációjával és típusával, és tudni kell a műtét 

során esetleg fellépő szövődményekről, technikai variációkról. Ismernie kell a beteg 

aktuális klinikai állapotát és laboratóriumi eredményeit. Mindezek alapján értékelhető 

helyesen az adott morfológiai kép.  

Az első választandó vizsgálat mindig a színes Doppler ultrahang. Az ultrahang 

vizsgálatnak számos előnye van. Nem invazív, nem megterhelő a beteg számára, nincs 

sugárterhelés, ismételhető. A gép portábilis, így az intenzív osztályon is lehet vizsgálni 

a betegeket a korai posztoperatív szakban. 

Ennek során vizsgáljuk az átültetett máj morfológiáját, méretét, szerkezetét, 

reflektivitását, homogenitását, keringési viszonyait, epeútjainak tágasságát, a különböző 

folyadék- és vérgyülemek jelenlétét és természetesen a többi hasi szerv státusza is 

rögzítésre kerül.  
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A korai posztoperatív szak legfontosabb kérdése, hogy milyen a máj keringése, ezen 

belül is az arteria hepatica megfelelő áramlási viszonyainak rögzítése.  

Az átültetett máj epeútjainak vérellátását az arteria hepatica adja, így az artériás 

keringés intaktsága nélkülözhetetlen. Arteria hepatica thrombosis esetén a máj és az 

epeutak ischaemiás necrosisa alakulhat ki és retranszplantáció szükséges a legtöbb 

esetben.  

Felmerülő epeúti szövődmények esetén is először az artériás szövődményt kell kizárni.  

Az artériás keringés megítélése mellett fontos a portalis keringés és a vena hepaticák és 

vena cava inferior keringési viszonyainak rögzítése is.  

Műtét után protokoll szerint történik az ultrahang vizsgálat. Ez különböző 

centrumokban változik, általában az első, a negyedik és a hetedik napon függetlenül a 

labor és klinikai paraméterektől (18). Természetesen, ha bármi probléma lép fel, akkor 

is először a színes Doppler ultrahang az első választandó vizsgálati módszer.  

A transzplantált máj morfológiája és keringési jellemzői a nem transzplantált májjal 

megegyező képet mutatnak, bár az arteria hepatica áramlási görbéje az első 72 órában 

változatos lehet, az RI értékek nem egyértelműek ebben az időszakban. 

 

 

 
 

12. kép. Arteria hepatica színes Doppler képe 
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 13. kép. Vena cava inferior színes Doppler képe 

 

Vascularis szövődmények 

 

A primeren nem működő graftokat kivéve, a vascularis szövődmények (arteria hepatica 

thrombosis, arteria hepatica stenosis, arteria hepatica pseudonaneurysma, vena portae 

thrombosis, vena portae stenosis, vena hepatica stenosis, vena cava inferior thrombosis, 

stenosis) azok, amelyek legjobban veszélyeztetik a graft és a beteg túlélését (19). 

Arteria hepatica thrombosis (HAT) 
 
A leggyakoribb vaskuláris szövődmény, melynek incidenciája felnőtteknél 5%, 

gyerekeknél 9-18% és 50-58%-os mortalitással jár (20). Leggyakrabban a 

transzplantációt követő első 6 hétben alakul ki (21). A máj és epeutak ischaemiás 

nekrózisa alakulhat ki és sürgős retranszplantáció szükséges a legtöbb esetben, de még 

így is magas a mortalitás 27-30% (22). Az arteria hepaticaból nyert normál Doppler 

görbe a korai posztoperatív szakban változatos lehet, de fenyegető thrombosis merülhet 

fel, ha a korábbi normális görbén eltűnik a diasztolés keringés a szisztolés csúcs 
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egyidejű csökkenésével (22). HAT esetén ultrahang vizsgálat során nem találunk 

áramlást az érben. UH kontrasztanyag adásával, mely növeli a Doppler szignál 

intenzitását, a fals-pozitív diagnózisok lehetőségét elkerülhetjük (23). HAT gyanú 

esetén 3-dimenziós CT angiográfia elvégzése sürgősséggel indokolt a diagnózis 

megerősítésére és egyúttal az ischaemiás parenchymás területek nagyságát is 

megítélhetjük. Gyerekeknél, késői és fokozatosan kialakuló artériás elzáródás során 

előfordulhat a graft neovascularizációja, az arteria mesenterica és az arteria 

lienalisokból kialakult collateralisok útján (24, 25). 

 

Arteria hepatica stenosis (HAS) 

 
Kialakulhat a korai posztoperatív szakban, de évekkel később is, a transzplantáció után.  

Kevésbé gyakori szövődmény, 3-5%-ban fordul elő, leggyakrabban az artériás 

anastomosisban (26, 27).   

A stenosis helyének megfelelően felvett Doppler görbén a csúcs-szisztolés sebesség 

megnő, nagyobb, vagy egyenlő 2m/s-nál. Ha az ettől disztálisan mért rezisztencia index 

(RI) kisebb, mint 0,5 secundum és/vagy a szisztolés accelerációs idő hosszabb, mint 

0,08 secundum, szignifikáns stenosis alapos gyanúja merül fel (28). 

 

 

14. kép.  HAS színes Doppler UH képe, a görbe parvus et tardus jellegű, RI alacsony 
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A két utóbbi érték a kezdeti posztoperatív időszakban kevésbé megbízható, de néhány 

nap múlva már egyértelmű jelentőségük van.  

Néhány szituáció utánozhatja a stenosisra jellemző göbét. Gyerekeknél, artériás 

thrombosis után kialakult collateralisokban mérhetünk ilyen értékeket, vagy ha az 

artériás anastomosisnál a recipiens arteria nagyobb, mint a donoré (28). 

A diagnózist mindig meg kell erősíteni CT-angiográfiával. Segítségével a három 

dimenziós képalkotás lehetőségével a felmerülő intervenciós beavatkozás könnyebben 

megtervezhető. 

Ritka, de életet veszélyeztető artériás szövődmény az arteria hepatica  

pseudoaneurysma, melynek előfordulása 1% körül van (29). Előfordulhat az 

anastomosis magasságában, de intrahepatikusan is, legtöbbször percutan biopszia után, 

s ha megreped, fatális vérzést  okozhat. Általában tüneteket nem okoz, így korai 

diagnózisa alapvető fontosságú.  

Itt kell kiemelni a biopszia utáni rutin kontroll ultrahangvizsgálat jelentőségét. Színes 

Doppler ultrahanggal a kis, cystosus képletek vascularizációja kimutatható. A 

pseudoaneurysmák az intervenciós radiológia segítségével embolizálhatók. 

 

 
 

15. kép. Pseudoaneurysma az arteria hepaticán, MIP kép 
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Vena portae thrombosis, stenosis 

 
A thrombosis ritka szövődmény, kevesebb, mint 2%-ban fordul elő, főleg gyerekeknél 

(20, 30). Májtranszplantáció után a portalis hypertensio azonnal megszűnik, így ha a 

posztoperatív szakban varix vérzés, ascites és bél oedema lép fel, azonnal portalis 

keringészavarra kell gondolni. 

Prediszponáló faktorok közé tartozik a korábbi vena portae thrombosis, hypoplasia, 

korábbi shunt műtét és alvadási zavar (31).  

Ultrahangvizsgálattal tág, belső echókat tartalmazó portát látunk, melyen belül Doppler 

jel nem nyerhető. Gyakran az arteria hepaticában mért RI is csökken, kisebb vagy 

egyenlő, mint 0, 5 (32). 

 

 

 

 
 

16. kép. Vena portae thrombosis színes Doppler képe 
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A vena portae stenosisa ritka elváltozás (20), de fontos, hiszen portalis hypertensiohoz 

és vena portae thrombosishoz vezethet. Ultrahangvizsgálat során jól felismerhető, a 

szűkült szakaszban a sebesség nagyobb, mint 1 m/s (30). Tünetek esetén percutan 

transhepaticus tágítás eredményes lehet (33). 

 

A vena cava inferior elzáródása vagy stenosisa ritka szövődmény, kevesebb, mint 1 % 

(20). Az ultrahangvizsgálat felveti a diagnózist, a cavográfia nyomásméréssel 

kombinálva teszi egyértelművé. Hemodinamikailag szignifikáns szűkület esetén 

percutan venoplastica és stent behelyezés jön szóba. A vena hepaticák thrombosisa 

nagyon ritka, általában Budd-Chiari syndroma miatti transzplantáció után alakul ki (34). 

 

 

 

 
 

17. kép. Vena portae stenosisban magas sebesség mérhető UH vizsgálat során 
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CÉLKITŰZÉSEK   
 

 

I.  A 3-dimenziós CT angiográfia szerepe a májtranszplantáció 

előtti preoperatív vizsgálatokban 
 

 

1. A recipiensek kiválasztásánál, vizsgálatánál az új módszer helyettesítheti-e az 

invazív angiográfiát?  

2. Milyen pontossággal ítélhető meg a recipiens májának artériás vérellátása? Van-e 

különbség a 3-dimenziós CT angiográfiával talált és a párhuzamosan végzett 

angiográfiás, valamint a transzplantáció során talált szituációk között?  

3. A 3-dimenziós CT angiográfiával és a Michels által talált anatómiai variációk 

azonos eloszlásúak-e? 

4. Elemeztem a truncus coeliacus stenosis megítélhetőségét, az arteria lienalis 

aneurysma megjelenését, formáit, és a „lienalis steel syndroma „ jelenlétét.  

5. Megítélhető-e a vena portae és ágrendszerének morfológiája, keringési viszonyai, a 

színes Doppler vizsgálat eredményeivel történő összehasonlításban. 

 

 

Célkitűzésem volt a fenti kérdések pontos megválaszolása, a legmegfelelőbb módszer 

kiválasztása, alkalmazása és tökéletesítése. 

 
 
 
 
 
 
  
 



 28

II. A 3-dimenziós CT angiográfia szerepe a májtranszplantáció 
utáni posztoperatív vizsgálatokban 
 

 

 

 

1. Milyen indikációk alapján történtek a vizsgálatok? 

2. Elemeztem a vizsgálatok eredményét, az artériás és vénás szövődmények 

előfordulását. 

3. Vizsgáltam, hogy a 3-dimenziós CT angiográfiás leletek hogyan függenek össze 

az ultrahangvizsgálat során talált RI értékekkel. 

4. Milyen 3-dimenziós CT angiográfiás eredményt találtunk, ha ultrahangvizsgálat 

során nem észleltünk artériás keringést a májban? 

5. Az ultrahangvizsgálat során talált artériás és vénás keringészavarok hogyan 

függenek össze a 3-dimenziós CT angiográfiás eredményekkel? 

6. Negatív 3-dimenziós CT angiográfiás eredmények esetén mi volt a vizsgálat 

indikációja? 

7. Az elvégzett vizsgálatok alapján mi a 3-dimenziós CT angiográfia helye és 

szerepe a májtranszplantált betegek posztoperatív vizsgálataiban? 
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BETEG ÉS MÓDSZER  
 

I. Preoperatív vizsgálatok 
 

352 recipienst vizsgáltunk 3-dimenziós CT angiográfiával, közülük 182 férfi és 170 nő 

volt. Az életkoruk 7 és 62 év között oszlott meg. Az alapbetegség megoszlása a 

következő volt: 

 

352 recipiens alapbetegsége

HCV
ALD
PSC
PBC
AIH
Mal.tu.
Budd-Ch.
Egyéb

 
 

5. ábra. Alapbetegség megoszlása 

 

HCV (hepatitis C cirrh.): 134 beteg, (38,07%) 

ALD (alkoholos cirrh.): 65 beteg, (18,46%) 

PSC (primer sclerotisalo cholangitis): 34 beteg, (9,65%) 

PBC (primer biliaris cirrh.): 28 beteg, (7,96%) 

AIH (autoimmun hepatitis): 23 beteg, (6,54%) 

Malignus tumor: 16 beteg, (4,55%) 

Budd-Chiari syndroma: 11 beteg, (3,12%) 

Egyéb (Wilson kór, Caroli syndroma, Stroma tumor, Cong.májfibrosis, Mucoviscidosis,  

            Glycogen tárolási betegség): 41 beteg, (11,65%) 
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A vizsgálati technika minden betegnél azonos volt. Orális kontrasztanyagot nem kaptak 

a páciensek. Egy 18 vagy 20G-s intravénás branült helyeztünk egy cubitális vénába, (ha 

centrális vénás kanül állt rendelkezésre, akkor azt használtuk), melyen keresztül 

biztonságosan beadhattuk bólusban a vénás kontrasztanyagot. Ha cubitális vena nem 

volt elérhető, perifériásabb elhelyezkedésű vénát használtunk. Fontos volt, hogy nagyon 

körültekintőek legyünk, hogy elkerüljük az extravasatum létrejöttét a kis, törékeny 

vénák körül. A vénás branül átjárhatóságát 10 ml fiziológiás sóoldat kézi 

befecskendezésével ellenőriztük. Először 15 ml vénás kontrasztanyagot adtunk 3 -

5ml/sec flow-val, befecskendező segítségével, hogy meghatározzuk az aortában a 

halmozás optimális idejét. A háti XI. és XII. csigolya közötti rés magasságában 

végeztük a teszt vizsgálatot. 15 egy secundumos felvételt készítettünk 2-8 secundumos 

késleltetéssel a kontrasztanyag beadása után. A késleltetést meghatározta, hogy centrális 

vagy perifériás vénát használunk, valamint, hogy gyerekről vagy felnőttről van szó. 

Ezután a számítógép grafikon alapján kiszámolta a maximális kontrasztanyag halmozást 

az aortában a teszt vizsgálat során.  

 

 

 
 

18. kép.  CT grafikon kép, maximális kontraszthalmozás az aortában 
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Ez alapján a betegek 70-150 ml vénás kontrasztanyagot kaptak befecskendezővel az 

adott késleltetéssel 3-5 ml-es flow-val. A teszt bólus alapján a késleltetés 2 és 22 

secundum között volt.  

Két helicális sorozatot végeztünk. Az elsőt a máj alsó szélétől a máj craniális széléig, 3 

mm-es collimációval, 1, 7-es pitch-el. A második sorozatot innen kezdtük és 5 mm-es 

collimációval a máj alsó pólusáig készítettük 2 pitch-el. Az axiális képeken 1 mm-es 

rekonstrukciót végeztünk, majd a nyert adatokat a munkaállomásra küldtük.  

A vizsgálat értékelésekor először az axiális képeket végignéztük annak megítélésére, 

hogy technikailag megfelelő volt ezen a vizsgálat. Majd ezután a rendelkezésre álló 

szoftverek segítségével készítettük a 3-dimenziós CT angiográfiákat, különböző 

technikákkal. 

 

A recipiensek májának artériás anatómiáját a Michels klasszifikáció (35) szerint 

kategorizáltuk. Michels 1955-ben 200 cadaver feldolgozása után a következő 10 

anatómiai variációt határozta meg: 

 

I. szabályos anatómia (truncus coeliacus, arteria hepatica communis, arteria 

hepatica propria, bal és jobb arteria hepatica) 

II. szabálytalan (replaced) bal arteria hepatica (a bal arteria hepatica az arteria 

gastrica sinistrából ered) 

III. szabálytalan (replaced) jobb arteria hepatica (a jobb arteria hepatica az 

arteria mesenterica superiorból ered) 

IV. szabálytalan (replaced) bal és jobb arteria hepatica 

V. járulékos bal arteria hepatica 

VI. járulékos jobb arteria hepatica 

VII. járulékos bal és jobb arteria hepatica 

VIII. szabálytalan (replaced) jobb és járulékos bal arteria hepatica vagy járulékos 

jobb és szabálytalan (replaced) bal arteria hepatica 

IX. a májat ellátó ér az arteria mesenterica superiorból ered 

X. a májat ellátó ér az arteria gastrica sinistrából ered 
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6. ábra. Michels féle felosztás (18) 
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A vizsgálatokat a klinikán lévő Pro-Speed Plus, GE Medical Systems helikális 

készülékkel végeztük.  

A kiértékelés a CT készülékhez csatolt, Adwantage Windows, GE Medical Systems 3.1 

és 4.0-s munkaállomással történt. Csak a technikilag sikeresnek minősíthető 

vizsgálatokat dolgoztuk fel. 

Meghatároztuk a máj artériás vérellátását a Michels klasszifikáció szerint. 

A 352 CT-angiográfiás vizsgálat során talált artériás anatómiai eloszlást összevetettük  a 

Michels által feldolgozott 200 cadaver anatómiai eloszlásával. 

 

A két csoport eloszlásának homogenitás vizsgálatát a χ2 próbával végeztük. 

 

A χ2  próbát homogenitás vizsgálatra használják. A homogenitásvizsgálat célja annak 

eldöntése, hogy két valószínűségi változó, X és Y egyforma eloszlású-e vagy sem, más 

szóval, hogy X valószínűségű változóra vonatkozó X1, X2, … , Xn statisztikai minta és Y 

valószínűségi változóra vonatkozó Y1, Y2, … , Ym statisztikai minta ugyanazon eloszlású 

sokaságból származik-e vagy sem. 

 

Ekkor a nullhipotézis: 

 

H0 : P ( X < x ) = P ( Y < x ) ,    - ∞ < x  <  ∞ 

 

A χ2 -próba segítségével a homogenitás vizsgálatot a következő módon végezzük. 

Osszuk fel a számegyenest a   - ∞ = z0 < z1 < … < zr = ∞   osztópontokkal  r  számú 

részre. Jelölje  vi  az  X valószínűségi változóra vonatkozó mintából a  (Zi-1, Zi ) 

intervallumba eső megfigyelések számát, míg  µi jelölje ugyanezt az Y valószínűségi 

változóra vonatkozó mintából  ( i = 1, 2, …, r ). Nyilván  Σvi = n,    Σµi = m. 
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Képezzük ezután a  

           

statisztikát. 

 

Kimutatható, hogy  n → ∞ és m → ∞ esetén a χ2–statisztika  ( r – 1 ) paraméterű  χ2-

eloszlást követ. 

 

Elemeztük a  truncus coeliacus és az arteria lienalis lefutását és morfológiáját. 

Rögzítettük az észlelt truncus coeliacus stenosist és arteria lienalis aneurysmát, a vena 

portae és ágrendszerének morfológiáját.  

Természetesen rögzítettük a máj és a lép morfológiáját, a portalis hypertensio fokát és 

az ascites mennyiségét is. 

 

33 betegnél párhuzamosan elvégeztük az invazív angiográfiát. 

147 betegnél csak 3-dimenziós CT angiográfia történt a recipiens kivizsgálás során, a 

cadaver májtranszplantáció előtt.  

A CT angiográfiás vizsgálatok eredményét (recipiens máj artériás vérellátása Michels 

klasszifikáció szerint, truncus coeliacus stenosis, arteria lienalis aneurysma, vena portae 

keringési viszonyai) összevetettük az angiográfiás vizsgálatok eredményével és a 

májtranszplantációk során talált szituációkkal. 
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II. Posztoperatív vizsgálatok 
 

 

65 májtranszplantált beteg 87 három-dimenziós CT angiográfiás vizsgálatát értékeltük. 

A betegek közül 36 férfi és 29 nő volt. Életkoruk 6 év és 55 év között oszlott meg. 

49 betegnél egy vizsgálatot végeztünk, 10 beteg két vizsgálaton esett át, 6–nál, pedig 

három vizsgálat történt. 

A májtranszplantáció után végzett 3-dimenziós CT angiográfiás vizsgálatok menete 

megegyezett a recipiens kivizsgálás során végzett, korábban leírt technikával. 

Mivel a vizsgálatokat légzésvisszatartásban kell végezni, természetesen a korai 

posztoperatív szakban lévő, esetleg sokszor gyenge, rossz általános állapotú, 

lélegeztetett betegek esetében többször fordult elő, hogy a vizsgálat korlátozott értékű 

volt. Ezek az új generációs igen gyors spirál CT készülékekkel már kiküszöbölhetőek. 

  

 

 

65 májtranszplantált beteg alapbetegsége

HCV
ALD
PSC
PBC
AIH
Mal.tu.
Budd-Ch.
Akut
Egyéb

. 

 

7. ábra. 65 májtranszplantált beteg alapbetegsége 
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HCV (hepatitis C cirrhosis): 25 beteg, (38,46%) 

ALD (alkoholos cirrhosis): 11 beteg, (16,92%) 

PSC (primer sclerotisalo cholangitis): 7 beteg, (10,77%) 

PBC (primer biliaris cirrhosis): 4 beteg, (6,15%) 

AIH (autommun hepatitis): 4 beteg, (6,15%) 

Mal. tu.: (malignus tumor): 3 beteg, (4,62%) 

Budd-Chiari syndroma :3 beteg, (4,62%) 

Akut májelégtelenség: 3 beteg, (4,62%) 

Egyéb (Wilson kór, Cryptogen cirrhosis, Congenitalis májfibrosis): 5 beteg, (7,69%) 
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EREDMÉNYEK  
 

I. Preoperatív vizsgálatok 
 

A 352 CT angiográfiás vizsgálat közül 323 (91,76%) volt eredményes és diagnosztikus 

értékű. Ez azt jelentette, hogy a májat ellátó artériák anatómiája megítélhető volt a MIP 

és/vagy a SSD képeken.   

A 323 értékelhető vizsgálatból 182 esetben (56,34 %) találtunk különböző mértékű 

korrugációs (hullámos) műtermékeket, ezek azonban a megítélést érdemben nem 

befolyásolták.  

29 (8,24%) esetben volt technikai probléma, amely korlátozott értékűvé tette a 

vizsgálatot. 19 betegnél (5,40%) a nem megfelelő légzésvisszatartás következtében 

légzési műtermékek miatt volt a vizsgálat értékelhetetlen. 4 alkalommal (1,14%) 

pozicionálási hiba történt. Szintén 4 esetben (1,14%) a kontrasztanyag beadásával 

voltak nehézségek, ebből 2 esetben paravasatum keletkezett, 2 esetben, pedig nem 

lehetett megfelelő vénát biztosítani. 1 betegnél (0,28%) súlyos kontrasztanyag reakció 

lépett fel, egynél pedig (0,28%) a hatalmas testméret technikai korlátott jelentett a 

kiértékelésben. 

 

 
 

19. kép. Korrugációs műtermék 
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A CTA mellett párhuzamosan elvégzett 33 angiográfia során a CTA-val megegyező 

eredményt kaptunk. 

A transzplantáción is átesett betegek között 3 esetben találtak kis járulékos eret műtét 

során, amelyet a CT angiográfia nem mutatott ki, de a talált kis erek a műtétet érdemben 

nem befolyásolták.  

A Michels féle 200 cadaver ill. a  323 eredményes CT-angiográfián átesett recipiensek 

májának artériás vérellátása a következőképpen oszlott meg: 

 

2. táblázat. A máj artériás vérellátási típusai 

 

MÁJ ARTÉRIÁS 

VÉRELLÁTÁSA 
MICHELS FÉLE 200 CADAVER 323 RECIPIENS CTA 

1. típus 110 eset (55%) 226 eset (69,97%) 

2. típus 20 eset (10%) 30 eset (9,29%) 

3. típus 22 eset (11%) 24 eset (7,43%) 

4. típus 2 eset (1%) 5 eset (1,55%) 

5. típus 16 eset (8%) 6 eset (1,86%) 

6. típus 14 eset (7%) 8 eset (2,47%) 

7. típus 2 eset (1%) 1 eset (0,31%) 

8. típus 4 eset (2%) 15 eset (4,65%) 

9. típus 9 eset (4,5%) 8 eset (2,47%) 

10. típus 1 eset (0,5%) 0 eset (0 %) 
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8. ábra. Michels féle 200 cadaver máj artériás típusai. Az X-tengelyen a vérellátási 

típusok, az Y-tengelyen a cadaver szám látható. 

 

 

 
9. ábra. 323 májrecipiens májának artériás vérellátási típusai. Az X-tengelyen a 

vérellátási típusok, az Y-tengelyen a recipiens szám látható. 



 40

3. táblázat. Homogenitás számítás a két csoport között 

 

Intervallum 
felső határ 

Gyakoriság 
I. 

vi/N  relatív 
gyakoriság I. 

Gyakoriság 
II. 

ni/M relatív 
gyakoriság 

Gét rel. gyak. 
különbségének 
négyzete, osztva 
a gyakoriságok 

összegével 

1 226 0,699690402 110 0,55 6,66881E-05

2 30 0,092879257 20 0,1 1,0141E-06

3 24 0,074303406 22 0,11 2,7701E-05

4 5 0,015479876 2 0,01 4,28986E-06

5 6 0,018575851 16 0,08 0,000171497

6 8 0,024767802 14 0,07 9,29978E-05

7 1 0,003095975 2 0,01 1,58885E-05

8 15 0,046439628 4 0,02 3,67923E-05

9 8 0,024767802 9 0,045 2,40789E-05

10 0 0 1 0,005 0,000025

szum              323                szum 
                      
200 szum   0,000465947 

 
 

 

khi-négyzet próba statisztika értéke   :  30,10019786 
szabadságfok = kategóriák száma – 1  : 9 
khi négyzet kritikus értéke  :  

10%     :  14,68366318 
5%      :  16,91896016 
1%      :  21,66604759 
 

Következtetés: azt a hipotézist hogy a két csoport homogenitása azonos a fenti 

szignifikancia szinteken elutasítjuk. 

Milyen valószínűség mellett fogadhatnánk el, hogy a két csoport azonos? 

Ez matematikai nyelven azt jelenti, hogy a számított khi négyzet értékhez tartozó 

szignifikancia szintet határozzuk meg, mely  0,000421826. 

A két csoport artériás anatómiájának megoszlása a fenti próba alapján nem homogén, 

szignifikáns különbséget mutat. 

31 esetben (9,59 %) gracilis, májat ellátó artériát találtunk, kifejezetten erőteljes arteria 
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lienalisszal.  

 

 
 

20. kép. Gracilis arteria hepatica, erőteljes arteria lienalis (lienalis steel syndroma)  

 

 
 

21. kép. Gracilis arteria hepatica, erőteljes arteria lienalis, melyen fusiformis aneurysma 

látható 



 42

Truncus coeliacus stenosist 14 betegnél (4,33%) találtunk. 2 esetben (6,19%) volt a 

szűkület az arteria mesenterica superiorból eredő jobb lebenyt ellátó arteria eredésénél. 

1 recipiensnél (0,31%) az arteria hepatica communis eredésénél, 1-nél, pedig az arteria 

hepatica propria eredésénél találtunk stenosist. 

 

 
 

22. kép. Szűkület a truncus coeliacus kezdeti részén 

 

 
 

23. kép. Szűkület az arteria mesenterica superiorból eredő jobb oldali arteria hepatica 

eredésénél 
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21 recipiensnél (6,50%) találtunk 3D CT angiográfia során arteria lienalis aneurysmát. 

A férfi, nő arány ez esetben 1: 2, az életkor, pedig 21év és 60 év között volt. Az 

aneurysmák mérete 8 és 26 mm között volt, melyek közül 18 (86%) szoliter, 3 (14%) 

pedig multiplex volt, és ezek csak nők voltak. 19 (90,5%) aneurysma saccularis, kettő 

pedig fusiformis jellegű volt. Elhelyezkedésük szerint az arteria lienalis proximális 

harmadában nem volt aneurysma, a középső harmadban 3 (14%), a disztális harmadban, 

pedig 18 (86%) képlet helyezkedett el. 

 

 24.kép. Szoliter saccularis aneurysma 

 

 

 
 

25. kép.  Fusiformis aneurysma az arteria lienalis középső harmadában 
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Vena portae vagy ágrendszerének thrombosisát 39 betegnél (12,07%) találtunk. 6 

esetben (1,85%) a vena mesenterica superior és a confluens is érintett volt. 5 betegnél 

(1,55%) csak a vena lienalis thrombosisát találtuk. 9 recipiensnél (2,78%) részleges 

thrombus volt a vena portaeban. A talált elváltozások a színes Doppler ultrahang 

vizsgálat során találtakkal megegyeztek. 

 

 
 

26. kép. Vena portae thrombosis, színes Doppler UH kép 

 

 
 

27. kép. Vena portae thrombosis, CTA kép 
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II. Posztoperatív vizsgálatok 
 

Az elvégzett 87 CT-angiográfiás vizsgálat közül 11 (12,64%) korlátozott értékű volt, 

melyet az eredmények feldolgozásánál figyelembe vettünk. 

1. CT-ANGIOGRÁFIÁK INDIKÁCIÓI 

 

Az elvégzett 87 CT angiográfiás vizsgálat indikációja, minden esetben a korábban 

elvégzett színes Doppler ultrahangvizsgálat során fogalmazódott meg. 

  
Színes Doppler ultrahangvizsgálat során artériás keringészavart találtunk 61 esetben 

(70,11%).  

 
• 23 esetben (26,43%) nem találtunk artériás keringést, ebből 20-nál (22,98%)  

egyik lebenyben sem, három esetben (3,45%) pedig a jobb lebenyben nem volt 

artériás keringésre utaló Doppler jel. 

• 36 esetben (41,38%) találtunk artériás keringésre utaló Doppler görbét, azonban 

a számított rezisztencia index (RI), 0, 5-nél alacsonyabb volt. E csoporton belül 

1 betegnél (1,15%) vena portae thrombosist, 1 betegnél (1,15%) pedig 

szegmentális vena portae thrombosist is találtunk 

• 2 esetben (2,30%) normális RI-t mértünk, de a keringés intenzitása volt 

alacsony. 

 

Színes Doppler ultrahangvizsgálat során vénás keringészavart 8 esetben 
diagnosztizáltunk (9,19%). 
 

• vena portae anastomosis stenosis: 2 eset (2,29%) 

• vena portae thrombosis: 1 eset (1,15%) 

• részleges porta thrombosis: 1 eset (1,15%) 

• vena cava inferior stenosis: 1 eset (1,15%) 

• kis fali thrombus a vena cava inferiorban: 1 eset (1,15%) 
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• bal vena hepaticaban nincs keringés: 1 eset (1,15%) 

• jobb és középső vena hepaticaban nincs keringés: 1 eset (1,15%) 

 

 
 

28. kép. Fali thrombus a vena cava inferiorban, UH kép 

 

 

Színes Doppler ultrahngvizsgálat során nem találtunk keringészavart, egyéb UH 

diagnózis indikálta a CT angiográfiás vizsgálatot 18 esetben (20,69%). 

 

• Kifejezetten inhomogén májszerkezet: 5 eset (5,75%) 

• Körülirt elváltozás gyanúja: 3 eset (3,45%) 

• Epeúttágulat, de RI normális: 1 eset (1,15%) 

• Endoszkópiát követő pancreatitis szövődményeként kialakult arteria lienalis 

aneurysma: 1 eset (1,15%) 

• Emelkedett májenzimek: 2 eset (2,30%) 

• Kontroll CTA korábbi kezelések után: 3 eset (3,45%) 

• Hypersplenia miatt tervezett splenectomia előtt: 1 eset (1,15%) 

• Alkati tényezők miatt: 1 eset (1,15%) 

• Subphrenikus abscessus gyanú: 1 eset (1,15%) 
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29. kép. Tág ductus choledochus, UH kép 

 

 
 

30. kép. Sludge a ductus choledochusban, UH kép 
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2.  CT-ANGIOGRÁFIÁS EREDMÉNYEK 

 

 

65 beteg, (36 férfi és 29 nő)  87 3-dimenziós CT angiográfiás vizsgálata közül 76 

(87,36%) volt eredményes és diagnosztikus értékű. Korlátozott értékű vizsgálatot 11 

esetben (12,64%) találtunk.  

Az értékelhető 76 vizsgálat CT angiográfiás vizsgálat eredménye az alábbiak szerint 

oszlott meg: 

 

• Arteria hepatica főtörzs thrombosis: 10 eset (13,18%) 

• Jobb arteria hepatica thrombosis: 2 eset (2,63%) 

• Bal arteria hepatica thrombosis: 1 eset (1,31%) 

• Arteria hepatica stenosis: 21 eset (27,61%) 

• Arteria lienalis steel syndroma: 6 eset (7,89%) 

• Kinking az arteria hepatican: 5 eset (6,58%) 

• Kaliberkülönbség az artériás anastomosisnál: 2 eset (2,63%) 

• Tx. máj artériás vérellátása collateralisokon keresztül: 1 eset (1,31%) 

• Arteria lienalis és truncus coeliacus aneurysma: 1 eset (1,31%) 

• Vena portae thrombosis: 3 eset (3,94%) 

• Vena portae részleges thrombosis: 1 eset (1.31%) 

• Vena portae stenosis: 2 eset (2,6%) 

• Vena portae 7. szegment elzáródás: 1 eset (1,31%) 

• Vena cava inferior: kis fali thrombus: 3 eset (3,94%) 

• Vena cava inferior stenosis: 1 eset (1,31%) 

• Középső és bal vena hepatica elzáródás: 1 eset (1,31%) 

• Jobb vena hepatica elzáródás: 1 eset (1,31%) 

• Epeúttágulat keringészavar nélkül: 1 eset (1,31%) 

• Negatív CTA lelet: 13 eset (17,10%) 
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31. kép. Jobb vena hepatica thrombosis  

 

 

 
 

32. kép. Stent a vena cava inferiorban  
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3.  CT-ANGIOGRÁFIÁS EREDMÉNYEK: ALACSONY RI ESETÉN 

 

Ebbe a csopotba 28 beteg (16 férfi és 12 nő) 36 CT angiográfiás vizsgálata tartozott, 

közülük 4 vizsgálat (11%) korlátozott értékű volt a légzési műtermékek miatt. 

A 32 értékelhető CT angiográfiás vizsgálat eredménye a következő volt: 

 

• Arteria hepatica stenosis: 18 eset (56,25%)  

• Gracilis arteria hepatica. (arteria lienalis steel): 3 eset (9,37%) 

• Kaliber különbség az artériás anastomosis magasságában: 2 eset (6,25%) 

• Kinking az arteria hepatican: 4 eset (12,5%) 

• Jobb oldali arteria hep. thrombosis (balról telődik a jobb lebeny): 1 eset (3,12%) 

• Nincs artériás keringészavar: 4 eset (12,5%), de 1 esetben (3,2%%) vena portae 

thrombosis, 1 esetben (3,12%) pedig szegmentális vena portae thrombosis  

 

 
 

33. kép. Power Doppler UH kép, parvus et tardus jellegű keringés az arteria 

hepaticaban, RI alacsony 
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34. kép. HAS CTA képe 

 
 

35. kép. HAS DSA képe 

 

 

 
36. kép. Stent az arteria hepaticaban, CTA kép 
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4.  CT-ANGIOGRÁFIÁS EREDMÉNYEK: NORMÁLIS RI ESETÉN 

 

21 beteg (10 férfi és 11 nő) 21 CT angiográfiás vizsgálata eredményes és 

diagnosztikus értékű volt és a következőként oszlott meg: 

 

• Negatív CT angiográfia: 13 eset (61,90%) 

• Arteria hepatica stenosis gyanú: 1 beteg (4,76%)  

• Kinking az arteria hepatican: 1 beteg (4,76%) 

• Vena cava inferior kis fali thrombus: 2 eset (9,52%) 

• Vena cava inferior stenosis: 1 eset (4,76%) 

• Vena portae stenosis: 1 beteg (4,76%) 

• Bal és középső vena hepatica elzáródása: 1 eset (4,76%) 

• Részleges vena portae thrombosis: 1 eset (4,76%) 

 

 

 

 
 

37. kép. Stent a vena portaeban 
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5.  CT-ANGIOGRÁFIÁS EREDMÉNYEK: VÉNÁS KERINGÉS-

ZAVAR ESETÉN 

 

8 CT angiográfiás vizsgálat történt 6 betegen (4 férfi és 2 nő), melyeket UH vizsgálat 

során talált vénás keringészavar indikált.  

 

• Vena portae thrombosis: 3 eset (37,5%) 

• Vena portae stenosis: 1 eset (12,5%) 

• 7. szegmentális portaág elzáródása: 1 eset (12,5%) 

• Vena cava inferior kis fali thrombus: 1 eset (12,5%) 

• Vena cava inferior  stenosis: 1 eset (12,5%) 

• Középső és bal vena hepatica elzáródása: 1 beteg (12,5%) 

 

  

 

 
 
 
 

38. kép. Vena portae stenosis 3-dimenziós SSD képe 
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6. ULTRAHANG INDIKÁCIÓK: NEGATÍV CT-ANGIOGRÁFIÁS 

EREDMÉNYEK ESETÉN 

 

Ebbe a csoportba 13 beteg (7 férfi és 6 nő) 13 CT angiográfiás vizsgálata tartozott. 

 

• Artériás keringés nem volt látható: 4 eset (30,77%) 

• Inhomogén májállomány, RI normális: 3 eset (23,08%) 

• Körülirt eltérés gyanúja, RI normális: 1 eset (7,69%) 

• Epeúttágulat, RI normális: 2 eset (15,39%) 

• Emelkedett májenzimek, RI normális: 1 eset (7,69%) 

• RI alacsony: 1 eset (7,69%) 

• Alkati tényezők miatt: 1 eset (7,69%) 

 

 

7.   CT-ANGIOGRÁFIÁS EREDMÉNYEK: UH ARTÉRIÁS  

KERINGÉST NEM TALÁLT 

 

16 beteg (10 férfi és 6 nő) 23 CT angiográfiás vizsgálata közül 2 eset (8,69%)  

korlátozott értékű volt a légzési műtermékek miatt. 

A 21 értékelhető vizsgálati eredmény a következő volt: 

 

• Arteria hepatica főtörzs thrombosis: 10 eset (47,62%) 

• Bal arteria hepatica thrombosis: 1 eset (4,76%) 

• Jobb arteria hepatica thrombosis: 1 eset (4,76%) 

• Arteria hepatica stenosis: 2 eset (9,52%) 

• Arteria lienalis steel syndroma: 3 eset (14,29%) 

• Jobb vena hepatica thrombosis: 1 eset (4,76%) 

• Negatív CTA lelet: 3 eset (14,29%) 
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39. kép. Thrombus az arteria hepatica communisban-ban, VRT kép 

 

 

 
40. kép. Thrombus az arteria hepatica communisban, DSA kép 



 56

A májtranszplantáció utáni posztoperatív 3-dimenziós CT-angiográfiás vizsgálatok 

eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy a vizsgálatokat mindig előzetes színes 

Doppler ultrahangvizsgálat eredménye indikálta. 

Az elvégzett 87 CT angiográfiás vizsgálat közül 11 (12,64%) korlátozott értékű volt. Az 

eredmények feldolgozásakor a 76 diagnosztikus értékű (87,36%) vizsgálatot vettük 

figyelembe. 

Az előzetes UH vizsgálat  61 esetben (70,11%) artériás keringészavart, 8 esetben 

(9,19%) vénás keringészavart, 18 esetben (20,69%) pedig egyéb, keringészavar nélküli 

elváltozást talált. 

A 3-D CT angiográfiák során a három leggyakoribb diagnózis a következő volt:  arteria 

hepatica stenosis, 21 beteg (27,61%), arteria hepatica thrombosis, 10 beteg (13,18%) és 

arteria lienalis steel syndroma, 6 eset (7,89%). 

Alacsony RI esetén a CT angiográfiák során 18 esetben (56,25%) arteria hepatica 

stenosis igazolódott, kinkinget találtunk 4 esetben (12,5%) és gracilis artériát 3 esetben 

(9,37%). 

Normális RI érték során 13 esetben (61,90%) negatív volt a CTA eredménye.1 betegnél 

(4,76%) arteria hepatica stenosis gyanú és szintén egy esetben kinking igazolódott. 

UH során talált vénás keringészavarok kapcsán a CTA vizsgálatok azonos eredményt 

mutattak. 

Negatív CT angiográfiás eredmények esetén a megelőző UH során 4 betegnél (30,77%) 

nem találtunk artériás keringést és 3 esetben (23,08%) az inhomogén májparenchyma 

mellett normális RI értéket találtunk. 

Amikor UH vizsgálat során artériás keringés nem találtunk a májban, 10 esetben 

(47,62%) a CT angiográfiás diagnózis arteria hepatica thrombosis volt a főtörzsben. 2 

betegnél (9,52%) arteria hepatica stenosis, míg egy betegnél (4,76%) bal oldali és 

szintén egy betegnél jobb oldali artria hepatica thrombosis volt látható. Negatív CTA 

leletet 3 esetben (14,29%) találtunk. 
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MEGBESZÉLÉS  

I. Preoperatív vizsgálatok 
 

A májtranszplantációra váró betegek a várólistára kerülés előtt számos, köztük 

radiológiai vizsgálaton esnek át a megfelelő recipiens szelektálás és a műtéti terv pontos 

elkészítése érdekében. A radiológiai vizsgálatok kiválasztásánál alapvető törekvés, hogy 

a kevésbé invazív, de még elegendő információt adó technikát alkalmazzuk.  

A 3-dimenziós CT angiográfia, mint non-invazív eljárás széles körben elfogadott 

vizsgálómódszer, mely számos klinikai alkalmazásban helyettesíti az angiográfiás 

invazív technikát (5, 6, 7, 8, 9).  

Fontos szempont, hogy a rossz állapotú betegek jobban tolerálják ezeket a vizsgálatokat, 

de a jobb állapotúak számára is kevésbe megterhelő. A vizsgálatok ambuláns módon 

végezhetők, kevesebb sugárterheléssel járnak, mind a betegek, mind a személyzet 

számára. Nem utolsó szempont, hogy általában olcsóbbak. 

Saját vizsgálatunkban megállapíthatjuk, hogy a recipiensek preoperatív vizsgálatánál 

korrekt diagnózist kapunk a recipiensek májának artériás vérellátásáról. A 

párhuzamosan elvégzett vizsgálatok során nem volt eltérés, míg transzplantáció során 3 

alkalommal találtak a megelőző 3-dimenziós CT angiográfiás vizsgálattal nem egyező, 

a műtétet érdemben nem befolyásoló szituációt. Ez a 323 vizsgálatot tekintve elenyésző, 

mindössze 0,92%. 

 

 
 

41. kép. Recipiens CTA, 3.típusú vérellátás 
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42/a. kép. DSA vizsgálat, 3.típusú vérellátás, a máj bal lebenyét a truncusból eredő 

arteria látja el (katéter a truncus coeliacusban) 

 

 
 

42/b. kép. DSA vizsgálat, 3 típusú vérellátás, a máj jobb lebenyét az arteria mesenterica 

superiorból eredő arteria látja el (katéter az arteria mesenterica superiorban) 
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A 323  recipiens vizsgálat során talált artériás vérellátás megoszlása különbözött a 

Michels által 200 cadaver feldolgozása során találtaktól. A két csoport artériás 

anatómiájának megoszlása nem volt homogén, szignifikáns különbséget mutatott.  

Az egyik legszembetűnőbb különbség a hagyományos, 1-es típusú vérellátásban 

mutatkozott. A 323 recipiens 3-dimenziós CT angiográfiája  során  69,97%-ban 

találtunk ilyen anatómiát, ugyanakkor Michels a 200 cadever feldolgozásakor 55%-ban.  

Az 5-ös és 6-os típusú vérellátás tekintetében is jelentős különbség volt a két csoport 

között. Saját betegeinknél az 5-ös típus 1,86%-ban fordult elő, míg Michels 

cadaverjeinél 8%-ban. A 6-os csoport anyagunkban 2,47%-ban jelentkezett, a másik 

csoportban 7%-ban észlelték.  

A 8-as típusú vérellátás a 323 recipiens között 4,64%-ban volt látható, a 200 cadavernél 

viszont csak 2%-ban észlelték. 

A két csoport eltérő homogenitásának oka nem ismert. A különbség  nem magyarázható 

a különböző népességektől vett mintákkal.  

Talán a cadaverek  anatómiai feldolgozás során jobban felismerhetők a kis járulékos 

erek, melyeknek klinikai jelentősége csekély. 

 

Truncus coeliacus stenosis diagnosztizálása nagyon fontos, mert transzplantáció után 

artériás vérellátási zavart, arteria hepatica thrombosist okozhat. Ennek lehet epeúti 

ischaemiás károsodás a következménye, de akár fatális infarctust is okozhat .  

Az irodalomban az előfordulási arány 4 – 10 % között van (10, 15). Többek között 

Settmacher és munkatársai (15) számoltak be arról, hogy a truncus coeliacus stenosisok 

egy részének oka, a ligamentum arcuatum medialis kompressziója, melyet a szalag 

átvágásával korrigálni lehet. A stenosisok másik része atherosclerotikus eredetű. 

Vizsgálatuk során 54 betegnél találtak kompressziót és 74 esetben atherosclerosist.       

Saját gyakorlatunkban nem találtunk kompressziós eredetű eredetű truncus coeliacus 

stenosist a recipiensek vizsgálata során. 

 A normál populációban a klinikai jelentősége nem tisztázott (15), hiszen a natív máj 

artériás collateralisainak kialakulása kevésbé problémás, mint transzplantáció után. 

Egy esetben tapasztaltuk a truncus coeliacus stenosis diagnózisának hiányát. 

 Egy 38 éves nő acut májelégtelenség miatt került listára és acutan kapott májat. Nem 

volt idő a CT angiográfiás vizsgálat elkészítésére. A korai posztoperatív szakban 
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ultrahangvizsgálat során artériás keringészavar merült fel, majd az elvégzett DSA 

vizsgálat igazolta a truncus coeliacus eredésénél a szignifikáns stenosist. A beteg 

retranszplantációra került, és iliaca conduittal oldották meg az artériás anastomosist. 

Azóta jól van. Ez az eset is igazolja a műtét előtti vizsgálatok fontosságát. 

 

 

 
 

 

43. kép. Iliaca conduit CTA kép, érpótlás a recipiens aorta és a donor arteria hepaticaja 

között, mely a donor arteria iliacajának felhasználásával készül. 

 

Az arteria lienalis aneurysma a leggyakoribb viscerális aneurysma. Nagy boncolási 

statisztikák szerint az  incidenciája 0,1%, míg hasi angiográfiák során 0,8%-ban találtak 

ilyen elváltozásokat (36). Az általános populációban ez ritkán elforduló elváltozás, de 
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pontos incidenciája nem ismert, hiszen az érintettek nagy része tünetmentes. De olyan 

betegeknél, akiknek portalis hypertensiojuk van, nagyobb százalékban fordulnak elő, 

irodalmi adatok szerint 7-10%-ban (37, 38). Az aneurysma ruptura nem transzplantált, 

cirrhotikus betegek között 3-10%-ban fordul elő, és magas halálozással jár (39). A 

ruptura tekintetében a aneurysmák nagysága kritikus. 15 mm-es elváltozásoknál kisebb 

aneurysmák rupturája nem valószínű (40).  

Transzplantáció során még további rizikófaktorok is elősegíthetik a rupturát, maga a 

hasi műtét, a truncus keringési viszonyainak változása, a megnőtt keringési volumen az 

arteria lienalisban (41). Ezek ismeretében kifejezetten fontos az arteria lienalis 

aneurysma előfordulásának, méretének és pontos morfológiájának ismerete 

májtranszplantációra váró betegeknél. Néhány szerző (38) javasolja a műtét előtt az 

aneurysmák rezekcióját. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. kép. Többszörös saccularis aneurysma az arteria lienalison 

 

A 323 recipiens 3D CT angiográgiája során kisebb százalékban (5,9%) fordult elő 

arteria lienalis aneurysma, mint az irodalmi hivatkozásokban lévő 7-10%. Ennek oka 

további kutatást igényel. Viszont az irodalmi adatokkal megegyezően nálunk is a nők 
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körében kétszer olyan gyakori, mint férfiaknál. Ennek oka az ismert hormonális 

etiológiában kereshető (37). 

Saját anyagunkban még nem fordult elő transzplantáció előtti aneurysma rezekció vagy  

intervencionális radiológiai beavatkozás.  

További feldolgozásra vár az ismert arteria lienalis aneurysmával rendelkező 

májtranszplantáltak követése.  

A vena portae és ágrendszerének megítélése is megbízható volt 3D CT angiográfia 

során. A betegek színes, duplex ultrahang vizsgálata kapcsán talált elváltozásokkal 

megegyező képet találtunk. 

Annyiban azért a vizsgálat informatívabb volt, hogy a kiterjedt varixokat és shuntöket a 

3-dimenziós képalkotás segítségével pontosabban tudtuk ábrázolni, melyek pontos 

ismerete a sebészek számára segítséget jelentett a műtét során..  

 

 

 
 

 

44. kép. Kiterjedt collaterális hálózat, recanalizálódott v. paraumbilikális, CTA kép 
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A színes duplex UH vizsgálatnak viszont határozott előnye, hogy a keringés irányáról és 

jellegéről pontosabb információkat tud adni a CT angiográfiánál. 

 

 

 
 

 

45. kép. Színes Doppler UH kép a vena portaeról. Normális,hepatopetalis keringés 
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II. Posztoperatív vizsgálatok 
 

 

A májtranszplantáció után a radiológia vizsgálatok fontos szerepet játszanak a betegek 

monitorizálásában valamint posztoperatív követésében. Mindkét esetben a színes 

Doppler ultrahangvizsgálatoknak kétség kívül elsődleges jelentőségük van.  

Az ultrahangvizsgálat ismert előnyein (olcsó, jól hozzáférhető, nem invazív, 

ismételhető, a beteg számára nem megterhelő, nem jár sugárterheléssel, portábilis stb.) 

kívül számos tényező ezt erősíti.   

A májat orthotopikus helyzetben ültetik be, vizsgálati technikája és lehetőségei a natív 

máj vizsgálatával megegyeznek. A korai posztoperatív állapotban persze a sebvonal, a 

drének, a beteg gyenge általános állapota, a gyakran lélegeztetett beteg, nehezebbé teszi 

a vizsgálat kivitelezését. Mindezek mellett ill. ellenére az első választandó vizsgálat 

transzplantáció után a színes Doppler ultrahangvizsgálat. 

Ultrahangvizsgálattal számos sebészeti szövődményt ki tudunk zárni vagy meg tudunk 

erősíteni. Számos esetben azonban  tovább kell lépni a diagnosztikus algoritmusban. 

Általános elv, hogy a kevésbé invazív, de még elég információt adó vizsgálatot 

részesítsük előnyben.  

A 3-dimenziós CT angiográfia elméletileg egyesíti magában ezeket az igényeket.  

Non- invazív, vagy semiinvazív eljárás, hiszen csak egy vénás branül behelyezésével és 

természetesen kontrasztanyag adásával is jár. Ennek számos mellékhatása lehet, kezdve 

a paravasatumtól a vesekárosító hatáson át az anaphylaxiás shock-ig. Ezek a 

szövődmények kellő körültekintéssel és felkészültséggel kivédhetők vagy elháríthatók a 

legtöbb esetben. 

A 3-dimenziós CT angiográfia indikációja mindig előzetes színes Doppler 

ultrahangvizsgálat során fogalmazódik meg. Elsősorban vascularis szövődmények 

gyanúja javallja a vizsgálatot. 

 

Saját anyagunkban az elvégzett UH vizsgálatok 70,11% -ában (61 eset) artériás 

keringészavar gyanúja merült fel. 23 esetben nem találtunk artériás keringést a 

betegeknél, 20 vizsgálatnál egyik lebenyben sem, míg 3-nál csak a jobb lebenyben nem 

észleltünk artériás keringésre jellemző Doppler jelet.  
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36 esetben találtunk artériás keringésre utaló görbét, azonban a számított RI 0, 5-nél 

kisebb volt, ami artériás stenosis alapos gyanúját vetette fel.  

 

Színes Doppler ultrahangvizsgálat alapján 16 beteg 23 vizsgálata során merült fel arteria 

hepatica thrombosis diagnózisa. 3-dimenziós CT angiográfia során 10 esetben az arteria 

hepatica főtörzsének elzáródását találtuk. 1 betegnél a bal ág, egynél pedig a jobb oldali 

arteria thrombosisa állt fenn. 2 esetben artériás stenosist találtunk, 3 alkalommal pedig 

arteria lienalis steel syndromát, amennyiben a gracilis arteria hepatica elől az erőteljes p 

arteria lienalis ellopja a vért. Egy betegnél jobb oldali vena hepatica thrombosist 

találtunk. 3 betegnél negatív volt a vizsgálat, míg két esetben a légzési műtermékek 

miatt korlátozott értékű volt. 

Megállapítható, hogy a 21 értékelhető vizsgálatból 17 esetben (80,95%) artériás 

keringészavar bebizonyosodott, és 12 esetben (57,14%) főtörzs vagy a jobb ill. bal 

hepatica ág thrombosisa vált egyértelművé. A diagnózisokat az ezt követő 

beavatkozások, műtétek igazolták. 

Meglepő diagnózis a jobb vena hepatica thrombosis, melyet egy klipp okozott, amit 

műtét során utólag eltávolítottak.  

A 3 negatív CT-angiográfiás lelet az ultrahang vizsgálati technikai korlátaiból adódott   

(lélegeztetett beteg korai posztoperatív szakban, drének zavaró hatása, korpulens, nem 

jól kooperáló beteg). 

Az artériás keringészavarok másik nagy típusa a stenosis. Ultrahangvizsgálat során a 

Doppler görbe alakja és az alacsony RI érték veti fel a diagnózist. Ezt 28 beteg 36 

vizsgálata során találtuk, melyből  32 volt értékelhető. 18 esetben (56,25%)  a 3-

dimenziós CT angiográfia is alátámasztotta a diagnózist. A 3-dimenziós képalkotás, a 

modell tetszőleges irányú forgatása segítette a tervezett intervenciós beavatkozások 

pontos tervezését. 

4 esetben kinkinget találtunk a májat ellátó artérián, 3 esetben gracilis arteria hepatica és 

lienalis steel syndroma igazolódott, míg 2 esetben kaliberkülönbség volt az anastomosis 

magasságában a recipiens és a donor arteria között. Egy betegnél a jobb oldali arteria 

hepatica thrombosisa igazolódott.  

Az értékelhető 32 vizsgálat közül 28 esetben (87,5%) igazolódott artériás 

keringészavar., míg 4 betegnél negatív eredményt kaptunk.  
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Elemeztem a 3-dimenziós CT angiográfiás eredményeket normális RI eseteiben is, 

amely 21 beteg 21 vizsgálatát jelentette. 13 betegnél (61,9%) a CT angiográfiás 

eredmény is negatív volt, nem volt keringési zavarra utaló jel.  

 Egy betegnél arteria hepatica stenosis gyanú merült fel, mely későbbiekben 

angiográfiával igazolódott, egy betegnél pedig kifejezetten kanyargós arteria volt 

látható, egyértelmű stenózis nélkül. Mindkét betegnél a normális RI érték mellett 

alacsony volumenű áramlás volt látható ultrahangvizsgálat során. A többi esetben 2 

vena cava inferior fali thrombus, egy vena cava inferior stenosis, egy vena portae 

stenosis, egy részleges vena portae thrombosis és egy középső és bal vena hepatica 

elzáródás volt látható. A vénás eltérések ultrahanggal is láthatók voltak a normális RI 

érték mellett.  

   

8 esetben (9,19%) vénás keringési zavar merült fel ultrahangvizsgálat során,amelyeket a 

3-dimenziós CT angiográfiás vizsgálatok alátámasztottak. Bebizonyosodott, hogy 

akárcsak a recipiensek vizsgálatoknál, a vénás szövődmények kimutatása 3-dimenziós 

CT angiográfiával is pontos eredményt ad. 

 

Az indikációk másik része a máj szerkezeti eltérései miatt álltak fenn. CT angiográfiás 

vizsgálat során vékony szeletek készülnek a vizsgálatok több fázisában is, így a 

keringésen kívül a máj szerkezeti eltérései és a hasi szervek is jól vizsgálhatók. Néhány 

kontroll vizsgálaton kívül, egy esetben a beteg alkata nem tette lehetővé a korrekt 

ultrahangvizsgálatot, és ezért történt CT angiográfiás vizsgálat.  

 

A 3-dimenziós CT angiográfiás vizsgálatok eredményeit elemezve 13 esetben, az esetek 

17,1%-ában negatív eredményt kaptunk, vascularis szövődmény vagy máj szerkezeti 

eltérés nem volt bizonyítható.  

A negatív 3D CT angiográfiás vizsgálatok indikációi közül kiemelendő, hogy 4 esetben 

(30,77%) nem találtunk artériás keringést ultrahangvizsgálat során. Ennek számos oka 

lehet, de mindenképpen kiemeli a CT angiográfia jelentőségét az artériás keringés 

kimutatásában.  
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A többi indikáció (normális RI érték mellett talált inhomogenitás, körülirt eltérés 

gyanúja, epeúttágulat, enzimemelkedés és alkati tényezők) is igényelte a továbblépést a 

diagnosztikában. 

 

A 87 három-dimenziós CT angiográfia közül 11 esetben (12,64%) volt a vizsgálat 

korlátozott értékű. Ennek elsősorban a betegek rosszabb általános állapota volt az oka, 

hiszen a légzésvisszatartás sokszor nem volt kivitelezhető, és a műtermékek korlátozták 

a vizsgálat értékét. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 
 
Dolgozatom alapján a következő megállapítások vonhatók le: 

 

1. A 3-dimenziós CT angiográfia a recipiensek vizsgálatában alapvető és 

nélkülözhetetlen. 

2. Biztonságosan megítélhető a vizsgálat során a máj artériás vérellátása és ennek 

variációi. 

3. A 323  recipiens vizsgálat során talált artériás vérellátás megoszlása 

szignifikánsan különbözött a Michels által 200 cadaver feldolgozása során 

találtaktól. 

4. Jól ábrázolható ill. kizárható a truncus coeliacus stenosisa. 

5. Igazolható és pontosan ábrázolható az arteria lienalis aneurysmák megléte, 

száma és morfológiája. 

6. Egyértelműen megítélhető a vena portae és ágrendszerének anatómiája és ezek 

pathológiás eltérései (stenosis, thrombosis). 

7. Jól megítélhető és a klinikusok számára is egyértelműen ábrázolható a 

collateralis rendszer. 

8. Pontosan ábrázolhatók az extrahepatikus elváltozások. 

9. Mindezek alapján a technikailag megfelelő 3-dimenziós CT angiográfia 

egyértelműen kiváltja az invazív angiográfiás vizsgálatot a májrecipiensek 

értékelésénél. 

10. A májtranszplantált betegek posztoperatív vizsgálata során az indikációt mindig 

a korábbi ultrahangvizsgálat alapján állítottuk fel. 

11. Elsősorban artériás és vénás keringészavarok diagnózisának igazolására 

készültek a vizsgálatok. 

12. Az artériás keringészavarok megítélése pontosabb volt 3-dimenziós CT 

angiográfiás vizsgálat során. 

13. A vénás keringészavarok lényegében ultrahangvizsgálat során is kimutathatóak 

voltak, a CT angiográfia megerősítette a diagnózisokat. 

14. Alacsony RI érték esetében 87,5%-ban artériás keringészavar igazolódott.  
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15. Normális RI esetében, 61,9%-ban negatív eredményt kaptunk. 

16. Negatív CT angiográfiás eredményt adó vizsgálatok közül 4 esetben, (30,77%) 

ultrahangvizsgálat során nem találtunk artériás keringést. Ez kiemeli a 3-

dimenziós CT angiográfia jelentőségét.  

17. A 3-dimenziós képalkotás megkönnyíti az intervenciós beavatkozás tervezését. 

18. Mindezek alapján megállapítható, hogy a 3-dimenziós CT angiográfiás vizsgálat 

az ultrahangvizsgálat során felmerült keringési szövődmények diagnosztikájában 

a következő választandó vizsgáló eljárás. 

19. A 3-dimenziós CT angiográfiás vizsgálat egy májátültetési program egyik 

alapvető feltétele. 
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Összefoglalás 
 

Dolgozatom célja: a 3-dimenziós CT angiográfia szerepének értékelése a cadaver 

májtranszplantációban, a recipiensek kivizsgálása során, ill. a posztoperatív radiológiai 

követésben.  

Dolgozatom alapján a következő megállapítások vonhatók le: 

3D CTA-val recipiens vizsgálat során biztonságosan megítélhető a máj artériás 

vérellátása és ennek variációi. 

A 323  recipiens vizsgálat során talált artériás vérellátás megoszlása szignifikánsan 

különbözik a Michels által 200 cadaver feldolgozása során találtaktól. 

Igazolható vagy kizárható a truncus coeliacus stenosis ill. az arteria lienalis aneurysma,  

jól megítélhető a vena portae és ágrendszere ill. a collateralisok jelenléte. 

Mindezek alapján a technikailag megfelelő 3-dimenziós CT angiográfia egyértelműen 

kiváltja az invazív angiográfiát  a májrecipiensek vizsgálatakor. 

A májtranszplantált betegek vizsgálata során az indikációt mindig a korábbi 

ultrahangvizsgálat alapján állítottuk fel. 

Az artériás keringészavarok megítélése pontosabb  3-dimenziós CT angiográfiás 

vizsgálat során, míg a vénás keringészavarok lényegében ultrahangvizsgálat során is 

kimutathatóak, a CT angiográfia megerősítette a diagnózisokat. 

Alacsony RI érték esetében 87,5%-ban artériás keringészavar igazolódott ,míg normális 

RI esetében 61,9%-ban negatív eredményt kaptunk. 

A 3-dimenziós képalkotás megkönnyíti az intervenciós beavatkozás tervezését. 

A 3-dimenziós CT angiográfiás vizsgálat az ultrahangvizsgálat során felmerült keringési 

szövődmények diagnosztikájában a következő választandó vizsgáló eljárás és egy 

májátültetési program egyik alapvető feltétele. 
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Summary 
 

The goal of the study was to utilize the three-dimensional CT angiography to assess the 

hepatic vascular anatomy of patients being considered for liver translantation and to 

determine the usefulness in patients who have undergone cadaver liver transplantation. 

The  3-D CT angiography is an accurate and reliable method for assessing the hepatic 

arterial anatomy of the recipients, the stenosis ofthe celiac trunc, the splenic artery 

anurysms, the portal vein patency and the degree of the portal hypertension. 

A statistically sigificant difference  was noted between the basic types of hepatic arterial 

blood supply determined by 323 recipients examinations and the types found by 

Michels dissection of  200 cadavers. 

Technically successful 3-D CT angiography, as a non-invasive imaging modality can 

replace invasive digital angiography in patients being considered for liver 

transplantation. 

The indications of 3-D CT angiography in liver transplanted patients always based on a 

colour Doppler ultrasound examination. 

The diagnosis of the arterial complications was more accurate by 3-D CT angiography. 

In the diagnosis of venous complications colour Doppler ultrasound was as accurate as 

3-D CT angiography.  

In patients with decreased RI values, the 87,5% of 3-D CT angiography was positive for 

arterial vascular complications. 

In patients with normal RI values, the 61,9 % of 3-D CT angiography was normal. 

3-D CT angiogram can be viewed from several projection having greater diagnostic 

possibilities in planning of interventional procedures. 

3-D CT angiography is the next diagnostic modality in the detection of vascular 

complications in patients after liver transplantation following colour Doppler US 

examination. 
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