
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. 
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. .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. 
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 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. 

A 3-dimenziós CT angiográfia, mint non-invazív eljárás széles körben 
elfogadott vizsgálómódszer, mely számos klinikai alkalmazásban 
helyettesíti az angiográfiás invazív technikát.  
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. 
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Célkitűzések I.  
 
A dolgozat első felében a 3-dimenziós CT angiográfia szerepét vizsgáltam a 
preoperatív szakban.  

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 stenózis megítélhetőségét, az artéria 
lienalis aneurysma megjelenését, formáit, és a „lienalis steel syndroma 
„jelenlétét.  

5. Megítélhető-e a véna 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. 
 

Célkitűzések II: 
 
 
Dolgozatom második részében a 3-dimenziós CT angiográfia szerepét 
vizsgáltam a posztoperatív szövődmények diagnosztikájában. 
 

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 
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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? 

 

Beteg és Módszer I. 
 
352 recipienst vizsgáltunk 3-dimenziós CT angiográfiával, közülük 182 
férfi és 170 nő volt. Az életkoruk 7 és 62 év között oszlott meg.  
A vizsgálati technika minden betegnél azonos volt.  
A betegek 70-150 ml vénás kontrasztanyagot kaptak befecskendezővel 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 szerint 
kategorizáltuk. 
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 
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összevetettük  a Michels által feldolgozott 200 cadaver anatómiai 
eloszlásával. Elvégeztük a két csoport homogenitás vizsgálatát. 

Elemeztük a  truncus coeliacus és az artéria lienális lefutását és 
morfológiáját. Rögzítettük az észlelt truncus coeliacus stenózist és artéria 
lienalis aneurizmát, a véna portae és ágrendszerének morfológiáját. 
Természetesen rögzítettük a máj és a lép morfológiáját, a portális 
hipertenzió 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 stenózis, artéria lienalis aneurizma, 
véna portae keringési viszonyai) összevetettük az angiográfiás vizsgálatok 
eredményével és a májtranszplantációk során talált szituációkkal. 

 

Beteg és Módszer II. 
 
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. 
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Eredmények I. 
 
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.  
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: 

  
MÁJ ARTÉRIÁS 
CADAVER 
VÉRELLÁTÁSA 

323 RECIPIENS CTA MICHELS FÉLE 200 

1. típus 110 eset (55%) 226 eset (7069,97%) 
2. típus 20 eset (10%) 30 eset (9,289%) 
3. típus 22 eset (11%) 24 eset (7,443%) 
4. típus 2 eset (1%) 5 eset (1,545%) 
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 (0,301%) 
8. típus 4 eset (2%) 15 eset (4,645%) 
9. típus 9 eset (4,5%) 8 eset (2,47%) 
10. típus 1 eset (0,5%) 0 eset (0 %) 
 
A két csoport eloszlásának homogenitás vizsgálatát a χ2 próbával végeztük. 

A két csoport artériás anatómiájának megoszlása a fenti próba alapján nem 
volt homogén, szignifikáns különbséget mutatott. 
31 esetben (9,59 %) gracilis, májat ellátó artériát találtunk, kifejezetten 
erőteljes artéria lienálisszal.  
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Truncus coeliacus stenosist 14 betegnél (4,33%) találtunk. 2 esetben 
(6,19%) volt a szűkület az artéria mesenterica superiorból eredő jobb 
lebenyt ellátó artéria eredésénél. 1 recipiensnél (0,31%) az artéria hepatika 
communis eredésénél, 1-nél, pedig az artéria hepatika propria eredésénél 
találtunk stenózist. 
21 recipiensnél (6,50%) találtunk 3D CT angiográfia során artéria lienális 
aneurizmát. A férfi, nő arány ez esetben 1: 2, az életkor, pedig 21év és 60 
év között volt. Az aneurizmák 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%) aneurizma saccularis, kettő pedig fusiformis jellegű volt. 
Elhelyezkedésük szerint az artéria lienalis proximális harmadában nem volt 
aneurizma. A középső harmadban 3 (14%), a disztális harmadban, pedig 18 
(86%) képlet helyezkedett el. 
Véna portae vagy ágrendszerének trombózisát 39 betegnél (12,07%) 
találtunk. 6 esetben (1,85%) a véna mesenterika superior és a confluens is 
érintett volt. 5 betegnél (1,55%) csak a véna lienalis trombózisát találtuk. 9 
recipiensnél (2,78%) részleges trombus volt a véna portaeban. A talált 
elváltozások a színes Doppler ultrahang vizsgálat során találtakkal 
megegyeztek. 
 
 

Eredmények II. 
 
 
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 UH vizsgálat során: 

Artériás keringészavar: 61 eset (70,11%)  
 

• 23 esetben (26,43%) nem találtunk artériás keringést, ebből 20-nál 
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(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%) véna 
portae trombózist, 1 betegnél (1,15%) pedig szegmentális véna 
portae trombózist is találtunk 

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

Vénás keringészavar: 8 eset (9,19%) 
 

• véna portae anastomózis stenózis: 2 eset (2,29%) 

• véna portae trombózis: 1 eset (1,15%) 

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

• véna cava inferior stenózis: 1 eset (1,15%) 

• kis fali trombus a véna cava inferiorban: 1 eset (1,15%) 

• bal véna hepatikában nincs keringés: 1 eset (1,15%) 

• jobb és középső véna hepatikában nincs keringés: 1 eset (1,15%) 

 
Egyéb indikáció (keringésvavar nélkül): 18 eset (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 
artéria lienalis aneurizma: 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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2.  CT-angiográfiás eredmények 
 
65 beteg, 36 férfi és 29 nő, 87 vizsgálata 
 

Diagnosztikus értékű vizsgálat: 76 eset (87,36%) 
 
• Artéria hepatika főtörzs trombózis: 10 eset (13,18%) 
• Jobb artéria hepatika trombózis: 2 eset (2,63%) 
• Bal artéria hepatika trombózis: 1 eset (1,31%) 
• Artéria hepatika stenózis: 21 eset (27,61%) 
• Artéria lienalis steel syndroma: 6 eset (7,89%) 
• Kinking az artéria hepatikán: 5 eset (6,58%) 
• Kaliberkülönbség az artériás anasztomózisnál: 2 eset (2,63%) 
• Tx. máj artériás vérellátása kollaterálisokon keresztül: 1 eset 

(1,31%) 
• Artéria lienalis és truncus coeliacus aneurizma: 1 eset (1,31%) 
• Véna portae trombózis: 3 eset (3,94%) 
• Véna portae részleges trombózis: 1 eset (1.31%) 
• Véna portae stenózis: 2 eset (2,6%) 
• Véna portae 7. szegment elzáródás: 1 eset (1,31%) 
• Véna cava inferior: kis fali trombus: 3 eset (3,94%) 
• Véna cava inferior stenózis: 1 eset (1,31%9 
• Középső és bal véna hepatika elzáródás: 1 eset (1,31%) 
• Jobb véna hepatika elzáródás: 1 eset (1,31%) 
• Epeúttágulat keringészavar nélkül: 1 eset (1,31%) 
• Negatív CTA lelet: 13 eset (17,10%) 
 
Korlátozott értékű vizsgálat: 11 eset (12,64%) 

 

3.  CT-angiográfiás eredmények: alacsony RI esetén 
 
28 beteg, 16 férfi és 12 nő, 36 vizsgálata  
Korlátozott értékű (légzési műtermék miatt): 4 eset (11%) 
32 értékelhető vizsgálat 
 

• Artéria hepatika stenózis: 18 eset (56,25%) 
• Kinking az artéria hepatikán: 4 eset (12,5%) 
• Gracilis artéria hepatika. (artéria lienalis steel): 3 eset (9,37%) 
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• Kaliber különbség az artériás anasztomózis magasságában: 2 eset 
(6,25%) 

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

• Nincs artériás keringészavar: 4 eset (12,5%), de 1 esetben 
(3,2%%) véna portae trombózis, 1 esetben (3,12%) pedig 
szegmentális véna portae trombózis  

 

4.  CT-angiográfiás eredmények: normális RI esetén 
 
21 beteg, 10 férfi és 11 nő, 21 vizsgálata 
 

• Negatív CT angiográfia: 13 eset (61,90%) 
• Artéria hepatika stenózis gyanú: 1 beteg (4,76%)  
• Kinking az artéria hepatikán: 1 beteg (4,76%) 
• Véna cava inferior kis fali trombus: 2 eset (9,52%) 
• Véna cava inferior stenózis: 1 eset (4,76%) 
• Véna portae stenózis: 1 beteg (4,76%) 
• Bal és középső véna hepatika elzáródása: 1 eset (4,76%) 
• Részleges véna portae trombózis: 1 eset (4,76%) 

5.  CT-angiográfiás eredmények: vénás keringészavar esetén 
 
6 beteg, 4 férfi, 2 nő, 8 vizsgálata 
 

• Véna portae trombózis: 3 eset (37,5%) 
• Véna portae stenózis: 1 eset (12,5%) 
• 7. szegmentális portaág elzáródása: 1 eset (12,5%) 
• Véna cava inferior kis fali trombus: 1 eset (12,5%) 
• Véna cava inferior  stenózis: 1 eset (12,5%) 
• Középső és bal véna hepatika elzáródása: 1 beteg (12,5%) 

6. Ultrahang indikációk: negatív CT-angiográfiás eredmények 
esetén 
 
13 beteg, 7 férfi és 6 nő, 13 vizsgálata 
 

• Artériás keringés nem volt látható: 4 eset (30,77%) 
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• 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 vizsgálata 
Korlátozott értékű: 2 eset (8,69%) 
21 értékelhető vizsgálat 
 

• Artéria hepatika főtörzs trombózis: 10 eset (47,62%) 
• Bal artéria hepatika trombózis: 1 eset (4,76%) 
• Jobb artéria hepatika trombózis: 1 eset (4,76%) 
• Artéria hepatika stenózis: 2 eset (9,52%) 
• Artéria lienalis steel syndroma: 3 eset (14,29%) 
• Jobb véna hepatika trombózis: 1 eset (4,76%) 
• Negatív CTA lelet: 3 eset (14,29%) 
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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 stenózisa 

5. Igazolható és pontosan ábrázolható az artéria lienális aneurismák 
megléte, száma és morfológiája 

6. Egyértelműen megítélhető a v. portae és ágrendszerének 
anatómiája és ezek pathológiás eltérései (stenózis, trombózis). 

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

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 3D 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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