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Az „Érbetegségek” címû lap szerkesztõsége örömmel
ad helyt a 60 éves Acsády György professzor köszön-
tésének. Barátai, munkatársai és tanítványai nyújtják át
születésnapi ajándékukat.

Acsády György professzor 1971-ben végzett a
Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 1975-ben
sebészetbõl, 1980-ban érsebészetbõl szakvizsgázott, 1985-
ben kandidátusi, 1992-ben doktori fokozatot szerzett.
1996-ban nevezték ki egyetemi tanárrá. Közéleti
tevékenységét még felsorolni is hosszú lista. Több hazai és
külföldi tudományos társaság tagja. 1995-2006. között a
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános
Orvostudományi Karának dékánhelyettese volt. Ezen
minõségében több intézet és klinika megbízott vezetõ-

jeként tevékenykedett. 2001-2003. között a Magyar
Angiológiai és Érsebészeti Társaság elnöki tisztét töltötte
be. Jelenleg tagja a Sebész Szakmai Kollégiumnak és a
Felsõoktatási és Tudományos Tanácsnak. Az érsebészet
országos szakfelügyelõ fõorvosa.

Szisztematikusan készült az Ér- és Szívsebészeti
Klinika irányítására, és 2003. július 1. óta Õ a klinika igaz-
gatója. Tevékenységéért Batthyány-Strattmann László
Díjban részesült. Számos könyv, jegyzet és könyvrészlet
szerzõje. A vénák sebészetében eredményei isko-
lateremtõek.

60 évesnek lenni egy tevékeny életben mérföldkõnek
számít. Az út, amin idáig el lehet jutni, fáradtságos. A 60
éves még nem fáradt, de már tapasztalt. A feladatok –
különösen vezetõ beosztásban – olyan sokszínûek, olykor
embert próbálók, meghökkentõek, hogy hosszú évek után,
ilyen életkorban már bölcsebbé válik az ember.

Vélhetõ, hogy a ma egészségügyi vezetõjének nehezebb
a dolga, mint elõdjéé, annak munkája pedig, meghaladta az
õt megelõzõét. Acsády professzor életútjának 60. élet-mér-
föld kövénél nem sima a talaj. A követelmények növeked-
nek, a körülmények romlanak. 

A szakma és a klinika érdekében is erõsen kívánjuk,
hogy akarattal, kitartással, szorgalommal, bölcs önmérsék-
lettel, elõrelátással, türelemmel, olykor indokolatlan opti-
mizmussal, jókedvvel és persze egészséggel eredményesen
mûködjön még sokáig.

További gyógyító, oktató és tudományos tevékeny-
ségéhez sok sikert és jó egészséget kívánunk.

Születésnapi ajándékként nyújtjuk át a klinika orvosi
kara által összeállított közleményeket.

A munkatársak, barátok és tanítványok nevében
összeállította:

Dr. Nemes Attila

Köszöntjük a hatvan esztendõs
dr. Acsády György professzort

KÖSZÖNTÕ

Dr. Acsády György egyetemi tanár.

„Az ember életében három stádiumot jár be.
Az elsõ 25 évet animális állapotként lehetne

jelölni. Az ember elsõsorban szenvedélyeinek
és sokkal kevésbé a tudománynak él.

A következõ 25 év vegyes állapotot jelent,
hiszen egyformán él a szenvedélyeknek és a

hasznos ténykedéseknek.
Csak a következõ 25 évet lehet emberinek mondani,

minthogy nem tombol már benne a szenvedély,
és teljes egészében a hasznos munkának élhet.

Ami a további 25 évet illeti, az ember ikonná válik.
Nem tesz semmit, mégis körülrajongják.”

(P. L. Kapica – 1894-1984.)
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Mortalitást befolyásoló peri- és postoperatív
tényezõk elemzése infrarenalis rupturalt

aorta  aneurysmák esetén

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI I.

DR. SZABÓ GÁBOR VIKTOR, DR. SZEBERIN ZOLTÁN, DR. BODOR GÁBOR, 
DR. KERTAI MIKLÓS, DR. BÍRÓ GÁBOR, DR. DZSINICH CSABA

ANALYSIS OF THE PERI- AND POSTOPERATIVE
FACTORS THAT INFLUENCE MORTALITY IN CASES
OF RUPTURED INFRARENAL AORTIC ANEURYSMS

Gábor Viktor Szabó M. D., Zoltán Szeberin M. D.,
Gábor Bodor M. D., Miklós Kertai M. D.,
Gábor Bíró M. D., Csaba Dzsinich M. D.

Introduction: the development and growth of the
aneurysm of the abdominal aorta is usually an asymp-
tomatic process that lasts for years. On the other hand,
its rupture is very often fatal.

Method: the authors examined the records of the
last 5 years of the Department of Cardiovascular
Surgery of Semmelweis University. They report 54
cases of acute interventions and their results. This
number is considered to be high by Hungarian stan-
dards.

Results: there were 16,265 cases operated on in the
institute between January 1 2001 and December 31
2005 of which 571 were elective interventions due to
infrarenal aneurysm of the abdominal aorta. The num-
ber of 54 cases of primary ruptured acute aneurysm is
quite low, only 9.5%. There were 9 deaths in the elec-
tively operated group (1.5%), while there were 16
deaths in the acutely operated group (29.6%). This
means a survival rate of more than 2/3. The authors
investigated the importance and role of the time inter-
val between first symptoms and the surgical interven-
tion, the intra-operative loss of blood, and age in sur-
vival. They highlight the importance of blood substitu-
tion during the operation and the postoperative inten-
sive care.

Discussion: the rupture of the primary abdominal
aortic aneurysm is a rare clinical appearance, but its
consequences are severe.The earliest detection by the
patient, better transportation, rapid diagnostics, broad-
ening surgical possibilities and recent intensive thera-
py has led to good results where only 1/3 of the
patients were lost. Prevention must be highlighted, i.e.
the early detection of the aneurysms, the correct treat-
ment of the hypertension and the earliest possible sur-
gical intervention that has good results.

KEYWORDS
infrarenal, abdominal aortic aneurysms

ÖSSZEFOGLALÁS
Bevezetés: a hasi aorta aneurysma kialakulása és

növekedése többségében tünet- és panaszmentes folya-
mat, évek alatt következik be, rupturája viszont
gyakran fatális következményekkel jár. 

Módszer: a szerzõk a Semmelweis Egyetem Ér- és
Szívsebészeti Klinikájának 5 éves anyagát vizsgálták és
hazai viszonylatban magas esetszámról, 54 beteg akut
mûtétérõl és annak eredményeirõl számolnak be.

Eredmények: 2001. január 1. és 2005. december 31.
között összesen 16.265 mûtétet végeztünk a klinikán,
köztük 571 elektív beavatkozást az infrarenalis hasi
aorta aneurysmája miatt. Ehhez viszonyítva az 54
primer aneurysma ruptura akut esete alacsony elõfor-
dulást jelez, mintegy 9,5%-ot. A tervezett idõpontban
hasi aorta aneurysma miatt végzett mûtét kapcsán 9
beteget veszítettünk el (1,5%), rupturált aneurysma
miatt operált betegeink közül 16 halt meg a korai post-
operatív szakban (29,6%). Ez több mint 2/3-os túlélést
jelent. A szerzõk vizsgálják a tünetektõl a mûtétig eltelt
idõ, a mûtét során elszenvedett vérveszteség, valamint
az életkor jelentõségét és szerepét a túlélésben.
Kiemelik a postoperatív intenzív kezelés jelentõségét. 

Megbeszélés: a primer hasi aorta aneurysma rup-
tura napjainkban is ritka, ám súlyos következ-
ményekkel járó kórkép. A korai észlelés, a szállítás
színvonalának javulása, a gyors diagnosztika, a bõvülõ
sebészeti lehetõségek, a korszerû intenzív kezelések
eredményeként a kórházba érkezõ betegeknek csak
harmadát veszítettük el. Kiemelendõ a prevenció, azaz
a növekvõ hasi aneurysmák korai felismerése, a hyper-
tonia kezelése, szükség esetén a jó eredményekkel ke-
csegtetõ elektív mûtét mielõbbi elvégzése.

KULCSSZAVAK
infrarenalis aorta aneurysma ruptura
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Bevezetés
Az infrarenalis aorta aneurysma ruptura akut be-

avatkozást igénylõ, nagy kockázatú és minden technikai
fejlõdés ellenére magas mortalitású betegség. Kimenetelét
sok tényezõ befolyásolja, a beteg sorsa gyakran már
kórházba kerülése elõtt eldõlt. Vizsgálatunk célja az volt,
hogy a túlélést befolyásoló tényezõket számbavegyük,
melyek adottak és melyek esetében lehet munkánkat opti-
malizálva a beteg túlélését javítani. 

Módszer
54 betegen végeztünk primer infrarenalis aorta aneurys-

ma ruptura miatt akut mûtétet. Az aorta többi szakaszán
aneurysma ruptura miatt végzett mûtéteket nem vettük
bele ebbe a vizsgálatba, mivel ezen betegek esetében a
túlélést jelentõsen több, sokszor egymással nem összeha-
sonlítható tényezõk befolyásolják. 

A felvett betegeket mind mûtétre vittük, nem szelektál-
tunk sem kor, sem más szempontok alapján (1).
Többségük CT diagnosztika után akutan került a mûtõbe.
A mûtétet általános anaesthesiában végeztük, intubálás és
centrális vénabiztosítás után, cell-saver (autotranszfúziós
rendszer) védelemben. A rövid idõ miatt epiduralis kanül
behelyezésére nem volt lehetõség. A feltárás median
laparotomiából történt. Aorta lefogás elõtt a beteget
szisztémásan heparinizáltuk. Az aorta lefogás infra-, vagy
suprarenalisan történt, néhány esetben a rekesz alatti sza-
kaszon, vagy a rupturán át feltolt ballonos kirekesztéssel.
Az anatómiai helyzettõl, illetve a vascularis statustól füg-
gõen többségében aorto-aorticus interpositum beültetése
történt inlay technikával, vagy szükség esetén iliacára
és/vagy a femoralis szakaszra kivezetett Y bypass beül-
tetését végeztük. A mûtét után a beteg intenzív osztályos
kezelésben részesült. 

A retrospektív vizsgálatban elemeztük a mûtét alatti és
utáni vérvesztést, renalis insufficiencia szerepét és a
halálokokat. A meghalt és túlélõ betegek vizsgálati ered-
ményeit hasonlítottuk össze, keresve a szignifikáns
tényezõket.

Eredmények
Öt év alatt összesen 16.265 érmûtétet végeztünk az Ér-

és Szívsebészeti Klinikán, köztük 571 elektív beavatkozást
az infrarenalis hasi aorta aneurysmája miatt. Ezen idõsza-
kban 54 betegen történt akut mûtét primer aneurysma rup-
tura diagnózissal. Ez relatíve alacsony elõfordulást jelez,
mintegy 9,5%-ot. A tervezett idõpontban hasi aorta
aneurysma miatt végzett mûtét kapcsán 9 beteget veszítet-
tünk el (1,5%).

A felvett és mûtétre került 54 akut beteg közül a korai
postoperatív szakban 16 beteget elveszítettünk (29,6%) és
38 beteget bocsátottuk el klinikánkról (70,4%). Az utóbbi
csoportból további 3 hónap alatt 6-an haltak meg, 1 beteg
balesetben, 3 akut myocardialis infarctusban, és ketten a
mûtéttel összefüggésbe hozható, cardiorespiratoricus
elégtelenség következtében. 

Átlagéletkoruk 76 év, a legfiatalabb 51, a legidõsebb 88
éves volt. A meghalt betegek átlagéletkora 78,4, a túlélõké
74,3 év volt, a különbség nem szignifikáns (p=0,1910).
Amennyiben a 80 év alatti és feletti korcsoport túlélését
hasonlítjuk össze, a különbség már szignifikáns: a 80 év
feletti betegek 36%-a halt meg, a fiatalabb korcsoportban
24%-os volt a halálozás. 

Mûtétre került 45 férfi és 9 nõ, a meghaltak mind férfi-
ak voltak, a túlélõk közt 29 férfi és 9 nõ volt. 

A rendelkezésre álló dokumentációból megkíséreltük az
elsõ tünettõl a mûtétig eltelt idõt meghatározni. Tekintve,
hogy a betegek tartott ruptura állapotában kerültek
mûtétre, ez az idõpont elég szélsõséges volt: hetek óta tartó
enyhe tünettõl a pár órás erõs fájdalomig. A betegek más
részétõl anamnézis sem volt felvehetõ. A legrövidebb
egyértelmû idõszak 4 óra volt a tünettõl a mûtétig. A túlélõ
és meghalt csoport rendelkezésre álló adatai közt nem volt
jelentõs különbség, átlagosan 26-28 óra.

Egyértelmûen meghatározható volt a felvételi status: 18
beteg stabil keringéssel (33%), 36-an (67%) keringési
shock állapotában kerültek felvételre. Szignifikáns a
különbség a két csoport közt: a meghalt 16 beteg közül 14
érkezett shockban (87,5%), míg az utóbb elbocsátottak
közt 18-nak volt stabil a keringése (47%). Ez a különbség
a tudati állapot esetén is fennállt. Az 54 betegbõl 24 meg-
tartott, ép tudattal érkezett (44%), 7 zavart (14%), 23
eszméletlen beteg volt (42%). A meghaltak csoportjában
kétharmaduk volt eszméletlen állapotban, míg az elbocsá-
tottaknál ez csak 31%. 

Nehezen megítélhetõ a mûtét elõtti vérvesztés meny-
nyisége, a mérhetõ paraméterek közül az ügyeletben is
elérhetõ vizsgálati mód a haematokrit ellenõrzése: az 54
beteg átlaga 25,6%. Az utóbb meghaltaknál ez jelentõsen
kisebb, 21,5 %, a túlélõknél 27,4 % volt. A különbség szig-
nifikáns (p=0,021).

A betegek többségénél CT diagnosztika történt, kivéve
5 beteget: 4 összeomló keringéssel, korábban UH, vagy
CT leírás szerint igazolt hasi aneurysma lelettel érkezett,
egy betegnél másik kórházban történt akut has miatt explo-
ratio, és az észlelt, tartott rupturával küldték hozzánk a
beteget mentõvel. 

A mûtét során autotranszfúziós készüléket kettõ
kivételével minden betegnél használtunk. Az 54 beteg átla-
gos vérvesztése 4,176 ml volt, (min. 700 ml, max. 15,000
ml). Szignifikáns a különbség a vizsgált két csoport közt:
az utóbb meghaltaknál átlagosan 6,524 ml, a túlélõk közt
3,296 ml volt a vérforgalom. A különbség a mûtét alatt
adott transzfúziókon is látható: az összes beteg átlagosan
5,58E vvt készítményt kapott, a meghalt csoportban 7E, a
túlélõknél 4,97E az átlag. Hasonló az eltérés a friss
fagyasztott plazma esetén. 

A mûtét alatt törekedtünk a mielõbbi aorta-lefogásra,
ezzel stabilizálandó a beteg keringését. A clamping
lehetõség szerint infrarenalisan történt, de a haematoma
okozta izolációs nehézségek miatt gyakran suprarenalis
vagy rekesz alatti kirekesztést alkalmaztunk a gyomor

MORTALITÁST BEFOLYÁSOLÓ...
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kisgörbülete felett. Törekedni kellett a minél rövidebb
kirekesztési idõre: az 54 beteg átlagában ez 42 perc volt
(min. 19, max. 125 perc).  A meghalt 16 betegnél ez
átlagosan 65,5 perc, az elbocsátottak közt 37,3 perc volt a
lefogási idõtartam, egyértelmûen szignifikáns. 

Törekedtünk a minél kisebb invazivitással járó aorta
aneurysma resectióra és aorto-aorticus interpositio beül-
tetésre inlay technikával: az 54 betegbõl 37 kapott ilyen
interpositumot, míg 17-nél Y bypass implantatio történt, az
iliaca aneurysmaticus, vagy súlyosan atheroscleroticus
volta miatt. 

A postoperatív renalis insufficientia miatt 8 beteg
kapott vesepótló kezelést, haemodialysis vagy CVVH for-
májában, közülük 4-et utóbb elveszítettünk. A korai
kezelés hatására az átmeneti veseelégtelenség nem
befolyásolta a késõbbi prognózist.

Perioperatív reanimatio 8 betegnél történt, ez az összes
beteg 14,8%-a. Ebbõl 6 a késõbb elveszített betegeknél
volt szükséges, azaz a 16 beteg harmadát kellett reanimál-
ni, míg a túlélõ csopotban ez csak kb. 5%.

A mûtétet követõen bél ischaemiás, paraplegiás, vénás
thromboticus, cerebrovascularis, illetve septicus szövõd-
ményünk nem volt, a renalis insufficientia a túlélõknél
átmenetinek bizonyult. 

Az átlagos ápolási idõ 9,43 nap volt, természetesen az
utóbb meghaltaknál ez alacsonyabb (átlagosan 3,86 nap), a
túlélõknél 11,75 nap. A maximális ápolási idõ 92 nap volt,
majd ezt a beteget is otthonába tudtuk bocsátani. 

A meghalt 16 beteg közül 3 mors in tabula történt, míg
a többi beteg a jelentõs vérvesztés okozta shock, több-
szervi elégtelenség miatt halt meg a korai postoperatív
szakban. 

Megbeszélés
Irodalmi adatok szerint a rupturált hasi aorta aneurys-

más betegek közel fele hal meg feltalálási helyén, vagy
szállítás közben (2, 3). További kb. 10-20%-ot az observa-
tio, illetve diagnosztika ideje alatt veszítünk el. Az
összevont mortalitási mutató a nagy statisztikák szerint
legalább 50%-os, 15-89%-ig, széles határok közt (2, 4, 5,
7, 9). 

A beteg sorsát súlyosan befolyásolja, de a sebész által
nem befolyásolható tényezõ a mûtétig eltelt idõ, a
vérvesztés mennyisége (4, 5, 7, 9). Utóbbi erõsen deter-
minálja a beteg sorsát, életkilátásait. Ezzel szemben az
életkor szerint nincs egyértelmû különbség a túlélés szem-
pontjából, így nem támogatható a mûtét elõtti szelekció
életkor alapján (2, 4, 7). 

Célszerû a beteg keringését mielõbbi aorta lefogással
stabilizálni a biztonságosan elérhetõ legalacsonyabb aorta
szegmensben, és a lefogási idõt a lehetõ legrövidebbre
redukálni (3). 

A mûtét – jellegébõl adódóan – nagy vérvesztéssel jár,
de a beteg életkilátásai jelentõsen javíthatók az idegen vér
szükségességét csökkentõ cell-saver használatával. Ezzel
együtt is cél a minél kisebb vérvesztés elérése, túl nagy

vérforgalom még sikeres mûtét esetén is megterheli a
beteg keringését és fokozza a késõbbi vérzéses szövõd-
mények lehetõségét (2). 

Célszerû egy egységes terápiás protokoll kidolgozása a
postoperatív kezelésre, benne a thrombosis profilaxis,
antibioticus védelem, decubitus prevenció, respiratiós
kezelés. Csökkenõ vizelet, emelkedõ vesefunkciós
paraméterek esetén nem szabad halogatni a vesepótló
kezelés beindítását (2).  

Jó eredményekkel kecsegtet akut esetekben a gyors és
kevésbé invazív stent-graft implantatio (8, 10), elter-
jedésének Magyarországon fõleg anyagi akadályai vannak. 

Tekintve a betegség magas mortalitását, magas költségû
kezelését, indokolt a hypertoniás, artheroscleroticus, dia-
beteses betegek szûrése aneurysma irányában, és a
felfedezett aorta aneurysmák kisebb kockázattal, szövõd-
ménnyel és mortalitással járó elektív mûtéte, kivizsgált és
elõkészített betegeken (4, 5).
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Aorto-bifemoralis graft készítése vena
femoralis superficialisból
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AORTOBIFEMORAL GRAFT CREATED
FROM SUPERFICIAL FEMORAL VEINS
Zoltán Szeberin M. D., Gábor Bíró M. D.,

Gábor Viktor Szabó M. D.,
Margit Százados M. D, Balázs Nemes M. D,

Csaba Dzsinich M. D.

Background: prosthetic graft infection has high
mortality and morbidity when the aortobifemoral graft
had been implanted in the case of atherosclerosis of
the aortoiliac system. Total removal of the prosthesis
combined with anatomic, autologous graft implanta-
tion gives the best possible option in controlling the
infection. This type of operation requires patients in
suitable condition to withstand the long and straining
procedure. Superficial femoral veins (SFV) were used
to create a new aorto-bifemoral graft in 5 patients in 10
years (1997-2006) at the Department of Cardiovascular
Surgery of Semmelweis University. Middle-term  follow-
up results were analysed from the point of infection
control, mortality and limb salvage.

Material and method: retrospective analysis of ten
years data of a single centre experience.

Results: no reinfection was noticed during the
average follow-up of 47 months. No deaths occurred,
one crural amputation was performed due to periph-
eral progression of the atherosclerosis of the lower
extremity. Femoral hematoma and lymphatic fluid col-
lection were surgically treated in 3 cases. One patient
required graft thrombectomy, proximal anastomosis
percutaneous dilatation and later surgical venous
patchplasty of the aortic anastomosis. Severe venous
stasis of the limbs was not observed in any of these
cases.

Conclusion: treating aortobifemoral graft infection
with autologous bifurcation graft made of SFV gives
excellent mid-term results in selected patients.
Reintervention is frequent, but infection control is bet-
ter compared to other treatment options.

KEYWORDS
prosthetic graft infection, superficial femoral vein graft,
aortobifemoral bypass

ÖSSZEFOGLALÁS
Háttér és cél: az aorto-bifemoralis graft infectio, az

aorto-iliacalis arteriosclerosis mûérrel történõ
kezelésének, magas morbiditású és mortalitású szövõd-
ménye. A legradikálisabb megoldás a mûér teljes
eltávolítása, majd autológ megoldással történõ
anatomicus érrekonstrukciója. Ez megterhelõ, számos
szövõdményt magában hordozó beavatkozás. A
Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikáján
10 év alatt, 1997-2006. között 5 beteg bizonyult alkal-
masnak vena femoralis superficialisból (VFS) képzett
aorto-bifemoralis graft készítésére. Az infekció
kezelésének sikere, a végtag- és életmentés szempont-
jából középtávú eredményeinket vizsgáltuk.

Módszer: egy intézetben végzett mûtétek retrospek-
tív vizsgálata.

Eredmények: az átlagosan 47 hónapos utánkövetés
alatt graft infekciót nem észleltünk, halálozás nem volt,
1 cruralis amputációt végeztünk az arteriosclerosis
peripheriás progressziójának következtében. Három
esetben volt szükség femoralis haematoma, illetve
nyirokgyülem sebészi megoldására, 1 betegnél
végeztünk vénás graft thrombectomiát, proximalis
anastomosis percutan dilatációt, majd vénás foltplas-
ticát. Alsó végtagi vénás keringési elégtelenség nem
alakult ki egy esetben sem.

Következtetés: válogatott beteganyagban az aorto-
biiliacalis szakasz pótlása a VFS-ból képzett bifurcatiós
grafttal jó középtávú eredményeket adó mûtét.
Ismételt reoperáció gyakran szükséges, azonban az
egyéb megoldásokkal szemben kiváló infectió kontrollt
jelent az autológ graft használata.

KULCSSZAVAK
graft infectio, vena femoralis superficialis graft, aorto-
bifemoralis bypass
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Bevezetés
Az aorto-iliacalis atherosclerosis kezelésében fontos

szerepet játszik az érintett érszakaszt áthidaló mûér beül-
tetése. Az aorto-bifemoralis bypass mûtéti technikája az
évtizedek alatt biztossá vált, perioperatív mortalitása, mor-
biditása alacsony, a hosszú távú nyitvamaradása jó. A hasi-
medencei verõérszakasz áthidalása után nagy statisztikák
szerint 1-2%-ban fordul elõ késõi graft infekció. E szövõd-
mény mortalitása, morbiditása azonban ma is elfogadhatat-
lanul magas: 10-25% (2). A graft infekció kezelésének szá-
mos módja ismert (1, 3, 11) a konzervatív kezeléstõl a
radikális sebészi beavatkozásokig. Általában igaz, hogy az
infekció szanálásával leginkább kecsegtetõ módszerek
jelentik egyben a legmegterhelõbb mûtétet a beteg
számára. A nemzetközi és hazai irodalom alapján is a
radikális graft eltávolítás és autológ rekonstrukció lenne
kívánatos az infekció kontrollja szempontjából. Ez azon-
ban hosszú mûtétet jelent, megfelelõ autológ anyag jelen-
létét (vizsgálatunk szempontjából átjárható v. femoralis
superficialisokat) feltételezi. A kiterjesztett mûtét a
gyakran idõs, több érmûtéten átesett, számos kísérõ-
betegséggel rendelkezõ, az elhúzódó graft infekció miatt
septicus állapotban lévõ, legyengült, esetleges akut vérzést

elszenvedett beteg számára sokszor nem ajánlható elfogad-
ható perioperatív kockázattal (5). A kiváló infekciós kont-
roll ára azonban a magasabb perioperatív morbiditás, mor-
talitás (8). A megfelelõ általános állapotban lévõ betegek
számára jó megoldást jelenthet a VFS-okból képzett bifur-
catiós graft implantáció a fertõzött graft teljes eltávolításá-
val egy ülésben (7). A VFS használatának elõnyeirõl,
hátrányairól számos közlemény jelent meg (6, 9, 14). 

A VFS-okból képzett bifurcatiós graft implantáció
alkalmazásával szerzett tapasztalatainkat elemeztük a fer-
tõzés eradikálásának sikeressége, a mortalitás, végtagmen-
tés, szövõdmények, reoperációk szempontjából.

Beteganyag és módszer
A Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti

Klinikáján az elmúlt 10 évben aorto-bifemoralis graft
infekció miatt operált betegek adatait vizsgáltuk retrospek-
tíve. Az adatgyûjtés alapját a kórlapok, a zárójelentés, a
mûtéti leírás, a járóbeteg ellátás kontrolleredményei biz-
tosították.

1997. január 01. és 2006. október 31. között aorto-
bifemoralis graft infekció miatt 5 esetben végeztünk teljes
mûér graft eltávolítást és ezzel egy ülésben mindkét oldali

1. ábra. A kipreparált v.femoralis superficialis eltávolítása elõtt.
Fig. 1.: Superficial femoral vein dissection.
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anatomicus autológ mélyvénás rekonstrukciót. Az alsó
végtagok keringését a két v. femoralis superficiálisból
képzett bifurcatiós grafttal biztosítottuk. Az 5 beteg
átlagéletkora 56,6 év (48-67 év),  nemek szerinti megosz-
lás: 1 nõ, 4 férfi. Az autológ pótlás óta eltelt idõ az adat-
gyûjtéskor átlagosan 47 hónap (7-117 hónap) volt.

A betegek kiválasztása: a sebész és az anaesthesiológus
által a hosszú és kiterjesztett mûtétre alkalmasnak ítélt
betegeknél választottuk ezt a mûtéti megoldást. A betegek
ezért az átlagos aorto-bifemoralis graft infekcióval bíró
betegcsoportnál fiatalabbak és jobb általános állapotúak
voltak, amely néhány napos elõkészítést lehetõvé tett.
Duplex ultrahang vizsgálattal igazoltuk a mélyvénák
átjárhatóságát.

Mûtéti technika: az intratrachealis narcosisban végzett
mûtét kezdetén kipreparáljuk, de nem vágjuk át a két v.
femoralis superficialist (1. ábra). Fontos a v. femoralis
profundák, illetve a térdízület feletti kollaterálisok
azonosítása, ugyanis ezek épen hagyása biztosítja a
megfelelõ vénás elfolyást a végtagon. A késõbbiekben
artériás nyomás alá kerülõ véna tágul, így fokozott figyel-
met fordítunk az oldalágak megfelelõ távolságban történõ
lekötésére. A régióban található artériás ágak és nervusok
kímélete nagy szerepet játszik a végtag artériás ellátásának
biztosításában és a postoperatív neuralgia elkerülésében. A
laparotomiát követõen proximalis kontrollt nyerünk az
aortán, kipreparáljuk a femoralis artéria oszlását, majd
szisztémás heparinizációt, artériás kirekesztést követõen
egészében eltávolítjuk a fertõzött graftot. A kivett VFS-
okat megfordítjuk, egy-egy oldalirányú segédmetszéssel,
rövid közös szárral bifurcatiós graftot készítünk belõlük. A
mûtét további lépései megegyeznek a standard aorto-
bifemoralis bypass menetével. A postoperatív idõszakban
a szokványos tromboprofilaxist, thromboctya aggregatio-
gátlást alkalmazzuk. Lehetõség szerint preoperatív bak-
térium tenyésztési lelet alapján választunk antibiotikumot.

Eredmények
Halálozás nem fordult elõ, egy cruralis amputáció vált

szükségessé 6 hónappal a mûtét után alsó végtagi gangré-
na miatt; mûködõ aorto-bifemoralis mélyvénás graft mel-
lett. Négy beteg anamnézisében szerepel hypertonia,
egyikük diabeteses. Mindegyik beteg többször esett át
rekonstrukciós érmûtéten az autológ megoldás elõtt (aorto-
bifemoralis bypass, graftszár thrombectomiák, femoro-

femoralis crossover bypassok). Az autológ pótlás indoka
minden esetben tartós lágyéki suppuratio volt (ez lehetett
egy-, vagy kétoldali, ezen kívül 1 esetben inguinalis ál-
aneurysma, 1 esetben septicus inguinalis vérzés is elõfor-
dult). A kiáramlási pályát 4 esetben az a. femoralis pro-
fundák jelentették, 1 esetben mindkét oldalon nyitott a.
femoralis superficialisokra és profundákra történt a rekon-
strukció (részletes adatok az I. táblázatban). Három
esetben kellett a lágyéki sebbõl haematomát, illetve
nyirokgyülemet kiüríteni. Egy betegnél a mûtét utáni 7.
nap mindkét graftszár sikeres thrombectomiájára került
sor. Ez utóbbi esetben a mûtét után 8 hónappal claudicatiót
okozó proximalis anastomosis stenosis miatt percutan
transluminalis angioplasticát (PTA) végeztünk, majd
restenosis miatt 3 hónappal késõbb az anastomosist
vénafolttal plasztikáztuk (II. táblázat). Az autológ aorto-
iliacalis rendszer pótlása után graft infekciót egy esetben
sem észleltünk. Két esetben tapasztaltunk mérsékelt alsó
végtagi duzzanatot, amelynek oka a vénás pangás volt,
mindkét esetben kompressziós harisnya viselésével, élet-
mód tanácsokkal jó eredményt értünk el.

Megbeszélés
Az érsebészet fejlõdése során a graft teljes, vagy rész-

leges eltávolítása, a graft esetleges megtartása (5), a szívó-
öblítõ kezelés, az újabb antibiotikumok felfedezése, az
antibiotikumba áztatott, vagy ezüsttel impregnált graftok
megjelenése, a cryopreservált homograftok elérhetõsége
(4, 13), az intenzív terápia fejlõdése, a végtag revascular-
isatiójának hangsúlyozása, az anatomicus, (10) vagy az
extraanatomicus eljárások (16) kidolgozása és terjedése, a
saját eredeti aorto-iliacalis szakasz thrombendarterec-
tomiája, mind-mind újabb irányokat, fordulatokat adott a
graft infekció kezelésében (15). Az utóbbi években egyre
elfogadottabb az in situ rekonstrukció az extraanatomicus
bypassok rossz, hosszú távú eredményei miatt. Az
általános érsebészeti alapelvek alapján a saját érbõl készült
graft biztosítja a legjobb hosszú távú eredményeket a fer-
tõzött esetekben. Bár a bakteriosztatikus és baktericid
hatással bíró mûér graftok, a friss fagyasztott, vagy cryop-
reservált homograftok megjelenése kétségtelenül jelentõs
fejlõdést jelent, ha saját véna, vagy artéria rendelkezésre
áll, az maradt az elsõ választandó megoldás. Így a fertõzött
graft teljes eltávolítása után mindkét alsó végtag kritikus
ischaemiájának kivédésére alkalmas a VFS-okból képzett

Életkor (év) Nem Graftcsere oka Kiáramlási pálya

1. 67 nõ lágyéki fistula, inguinalis pseudoaneurysma a. fem. prof.

2. 55 férfi lágyéki fistula a. fem. prof.

3. 48 férfi lágyéki fistula a. fem. prof.

4. 54 férfi lágyéki fistula a. fem. prof.

5. 59 férfi lágyéki fistula, inguinalis septicus vérzés a. fem. prof. és spf.

I. táblázat: Preoperatív adatok.
Table I. Preoperative data.

AORTO-BIFEMORALIS GRAFT...
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bifurcatiós bypass. A krónikus infekció miatt rossz
teherbíró képességû betegek részére kompromisszumként
elfogadott részleges, vagy teljes graft megtartásos
megoldások reinfekciós aránya magas (11), bár a morta-
litás relatíve alacsony. Extrém magas rizikójú betegeknél a
graft megtartásával végzett mûtétek elfogadható megoldást
jelentenek (5). A vénás bifurcatiós graft elkészítése
idõigényes, jó állapotú betegek esetében azonban alacsony
mortalitású mûtét. A sokak által fenyegetõnek gondolt alsó

végtagi akut vénás keringési elégtelenséggel nem találkoz-
tunk anyagunkban, a v. femoralis profunda és a térd
környéki kollaterálisok megtartása megelõzi e szövõd-
ményt. A vénakivételnek kitett végtagokon fasciotomiát
igénylõ keringészavarról is számoltak be (12), mi nem
találkoztunk e szövõdménnyel. Az 1 esetben észlelt graft
thrombosis oka a késõbbi klinikai kép alapján v.s. szûkebb
proximalis anastomosis volt (ez a beteg igényelt PTA-t,
majd vénás foltplasticát a proximalis anastomosis
területén). Egy esetben kényszerültünk cruralis amputá-
cióra 6 hónappal a mûtét után átjárható vénás graft mellett
az infrainguinalis szakasz arteriosclerosisának progresz-
sziója miatt. A 3 esetben szükségessé vált inguino-
femoralis folyadékgyülem a kiterjedt feltárás
következménye, ezek maradványtünet nélkül gyógyultak. 

Saját tapasztalataink és az irodalmi adatok alapján a fer-
tõzött aorto-bifemoralis graft teljes eltávolítása és v.
femoralis superficialisokból képzett bifurcatiós graft
implantáció jó hosszú távú eredményt adó lehetõség az
aorto-iliacalis szakaszt áthidaló mûér infekció eseteiben.
Az agresszív mûtéti stratégia mortalitásának alacsonyan
tartása céljából fontos a betegek teherbíró képességének
reális értékelése.
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Autológ mûtét óta eltelt idõ (hónap) Szövõdmények, reoperációk

1. 117 mindkét graftszár thrombectomia, 

proximális anastomosis PTA, 

proximális anastomosis vénafolt plastica

2. 52 jobb cruralis amputáció

3. 42 bal lágyéki haematoma evacuatio

4. 18 bal lágyéki haematoma evacuatio

5. 7 bal lágyéki nyirokgyülem evacuatio

II. táblázat: Mûtét utáni adatok.
Table II. Postoperative data.

2. ábra.
A v. femoralis superficialisokból készített bifurcatiós
graft intraabdominális szakasza az anastomosisok

elkészülte után.
Fig. 2.

The new bifurcated graft made of superficial femoral
veins (proximal anastomosis and intraabdominal 

position).
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Aorto-iliacalis keringészavar 
vesetranszplantációt követõen: 

rekonstrukciós lehetõségek

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI 3.

DR. SÓTONYI PÉTER, DR. SZABÓ ATTILA, DR. SZÉPHELYI KATALIN, 
DR. TORONYI ÉVA, DR. NEMES BALÁZS, DR. NEMES ATTILA, 

DR. LACZKÓ ÁGNES

ÖSSZEFOGLALÁS
Vesetranszplantált betegeken végzett aorto-iliacalis
rekonstrukciók száma emelkedik. Jelen vizs-
gálatunkban öt aorto-iliacalis rekonstrukción átesett
beteg klinikai adatait ismertetjük. A rekonstrukciót
aorto-iliacalis occlusio (3 beteg), aorto-iliacalis
aneurysma (1 beteg), artéria iliaca dissectio (1 beteg)
miatt végeztük. Percutan transluminalis angioplas-
ticára 2, endarterectomiára 2, bypass graft beültetésére
1 betegnél került sor. 2 betegnél a transzplantált vese
védelme érdekében anterográd hideg perfúziót alkal-
maztunk. A rekonstrukcióhoz köthetõen graft vesét
nem vesztettünk, hosszú távú, egyéb szövõdmény nem
alakult ki. Vizsgálataink azt mutatják, hogy a transz-
plantált és a natív vesével rendelkezõ betegeknél nincs
lényeges különbség az aorto-iliacalis rekonstrukció
eredményeiben, valamint a hideg perfúzió lecsökkenti
a meleg ischaemiás károsodás lehetõségét.

KULCSSZAVAK
aorto-iliacalis rekonstrukció, vesetranszplantáció, hideg
vese perfúzió

AORTOILIAC OCCLUSION IN RENAL TRANSPLANT
PATIENTS: THE METHODS OF RECONSTRUCTION

Péter Sótonyi M. D., Attila Szabó M. D.,
Katalin Széphelyi M. D., Éva Toronyi M. D.,
Balázs Nemes M. D., Attila Nemes M. D.,

Ágnes Laczkó M. D.

Aortoiliac reconstruction is being reported in an
increasing number of renal transplanted patients. In
the present study the clinical data were reviewed for 5
patients with aortoiliac reconstruction.The reasons for
reconstruction included aortoiliac occlusive disease (3
patients), aortoiliac aneurysm (1 patient), iliac dissec-
tion (1 patient). Percutaneous transluminal angioplasty
was performed in 2 cases, endarterectomy in 2 cases
and prosthetic bypass grafting in 1 case. Anterograde
cold perfusion was used in 2 patients for renal protec-
tion.There was no graft loss nor any long-term compli-
cation related to aortoiliac reconstruction. Our results
demonstrate that the outcome of aortoiliac reconstruc-
tion in renal transplanted patients is comparable to the
outcome of patients with native kidney, and warm renal
ischemia can be minimised by the application of cold
renal perfusion.

KEYWORDS
aortoiliac reconstruction, renal transplantation, cold
renal perfusion
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Bevezetés
1973. és 2005. között 2685 vesetranszplantációt

végeztek a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és
Sebészeti Klinikáján. A transzplantált vesét 3,68%-ban
(99/2685) érintették ér eredetû szövõdmények (artéria
vagy véna renalis szûkület, thrombosis, mûtéti sérülés). Az
extrarenalis vascularis, ezen belül az aorto-iliacalis
szövõdmények számáról pontos adat nem áll ren-
delkezésre. A Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti
Klinikáján 2006. októberéig 8 esetben végeztünk aorto-ili-
acalis rekonstrukciót vesetranszplantált betegnél, amelybõl
3 alkalommal a transzplantált vese ismert irreverzibilis
elégtelensége mellett történt a beavatkozás. Jelen tanul-
mányunkban azokat az eseteket ismertetjük, amelyeknél az
alsó végtagok artériás keringés zavarának helyreállítása és
a vese vérellátásának megõrzése volt a mûtéti célunk. A
vese transzplantáció módszerét az 1. ábrán szemléltetjük.

Esetismertetések
1. eset: 56 éves nõbeteg. Alapbetegség: glomeru-

lonephritis. Kísérõbetegségek: hypertonia, ISZB.
Kórelõzmény: 1993-tól haemodialysis kezelés, 1994-ben
primer cadaver donoros vesetranszplantáció l.d., acut graft
rejectio, graftectomia, 1994-1998-ig haemodialysis
kezelés, 1998-ban secunder cadaver donoros vesetransz-
plantáció l.s.. A transzplantációt követõen a bal alsó végtag
nyugalmi fájdalma jelentkezett. Vesefunkciós értékei az
akut rejectio miatt beállított steroid lökésterápia mellett
sem rendezõdtek. Az angiographia a bal a. iliaca commu-
nis nagyfokú szûkületét írta le (2/a. ábra). A bal artéria ili-
aca communis PTA-ját végzetük (2/b. ábra). A végtag
nyugalmi fájdalma megszûnt, járástávolsága 300 méterre,
Doppler indexe 0,8-ra emelkedett, vesefunkciós értékei a
beavatkozást követõen egy héttel normális tartományba
kerültek (serum kreatinin: 126 μmol/l).

2. eset: 41 éves férfi beteg. Alapbetegség: nephropathia
diabetica. Kísérõbetegségek: hypertonia, diabetes mellitus
(1-es típus). Kórelõzmény: 1983-tól CAPD kezelés, 1984-
1992-ig haemodialysis kezelés, 1992-ben primer cadaver
donoros vesetranszplantáció l.d., 1995-ben hyper-
parathyreosis, parathyreoidectomia, krónikus rejectio,
haemodialysis kezelés, 2002-ben secunder cadaver
donoros vesetranszplantáció l.s.. Panaszok: dysbasia nem
volt, vesefunkciós értékei emelkedtek (serum kreatinin:
300 μmol/l). Az angiographia a bal a. iliaca communis
szûkületét írta le, ezért PTA-t és stent implantációt
végeztünk (3. ábra). A beavatkozást követõen serum krea-
tininje 118 μmol/l-re csökkent.

3. eset: 52 éves nõbeteg. Alapbetegség: tubulointesti-
nalis nephritis. Kísérõbetegségek: hypertonia.
Kórelõzmény: 1976-ban TBC renis l.s., nephrectomia l.s.,
1999-tõl haemodialysis kezelés, 2002-ben cadaver donoros
vesetranszplantáció. Panaszok: enyhe dysbasia, járástávol-
ság 200-300 m, vesefunkciós értékei a transzplantációt
követõen csak kis mértékben csökkentek (serum kreatinin:
470 μmol/l). Az elvégzett angiographia aorto-biiliacalis

occlusiót igazolt (4/a. ábra). A transzplantált vese antero-
grad hideg perfúziós védelmében aorto-biiliacalis
endarterectomiát végeztünk (4/b. ábra). A beavatkozást
követõen vesefunkciós értékei normalizálódtak, Doppler
indexe 0,8-ra emelkedett mindkét alsó végtagon.

4. eset: 57 éves nõbeteg. Alapbetegség: glomeru-
lonephritis. Kísérõbetegségek: hypertonia, hyperli-

1. ábra:
Vesetranszplantáció

sematikus ábrázolása.
Fig. 1.

Kidney transplantation,
schematic 

representation.

A

B

2. ábra:
A: A bal a.iliaca communis szûkület DSA képe 

(fehér nyíllal jelölve), transzplantált vese 
(fekete nyíllal jelölve).

B: A bal a.iliaca communis PTA-t követõen 
(fehér nyíllal jelölve).

Fig. 2.
A: DSA of stenosis of the left common iliac artery

(marked with white arrow), transplanted kidney
(marked with black arrow). B: Left common iliac artery

following PTA (marked with white arrow).

3. ábra:
A bal a. iliaca communis PTA és stent implantációt
követõ A: DSA, B: CTA képe (fekete nyíllal jelölve).

A transzplantált vese fehér nyíllal jelölve.
Fig. 3.

A: DSA, B: CTA picture of left common iliac artery
following PTA and stent implantation (marked with

black arrow). Transplanted kidney marked
with white arrow.
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pidaemia. Kórelõzmény: 1980-ban baleset, ruptura renis
l.d., 2001-ben resectio recti ant. sec. Dixon, 2004-tõl
haemodialysis kezelés, 2006-ban cadaver donoros vese-
transzplantáció. Panaszok: a transzplantációt követõen
jobb alsó végtagi dysbasia, járástávolság 50 m, normális
vesefunkciós értékek mellett. CTA: dissectio az a. iliaca
externán (5/a. ábra). Femoralis feltárásból retrograd ilio-
femoralis endarterectomiát végeztünk Vollmar szerint. A
beavatkozást követõen panaszmentessé vált, perifériás
pulzusa megjelent, a kontroll MRA jó értelõdést mutatott
(5/b. ábra).

5. eset: 53 éves férfibeteg. Alapbetegség: glomeru-
lonephirtis. Kísérõbetegségek: hypertonia, hyperlipi-
daemia. Kórelõzmény: 1998-ban cadaver donoros vese-
transzplantáció, 2005-ben cholecystectomia. A kontroll
UH és hasi CT vizsgálat során derült fény tünetmentes, 6
cm átmérõjû, infrarenalisan elhelyezkedõ aorto-biiliacalis
aneurysmájára (6. ábra). A transzplantált vese anterográd
hideg perfúziós védelmében az aneurysma resectiója és
aorto-biiliacalis bypass mûtét történt.

Megbeszélés
Bemutatott eseteink azt igazolják, hogy vesetranszplan-

tált betegeknél az aorto-iliacalis szakaszon kialakult ker-
ingészavar korai jele – a dysbasias panaszok mellett – a
graft mûködészavara is lehet. A dysbasias panaszok hiánya
nem zárja ki a vesétõl proximalisan elhelyezkedõ szûkület,
vagy elzáródás lehetõségét. Ebben az esetben az emelkedõ
vesefunkciós értékek, nehezen befolyásolható hypertonia
hívhatják fel a figyelmet az artériás occlusióra. A transz-
plantált vesétõl distalisan kialakult artériás keringészavar
ischaemiás panaszait a vese magas áramlása – a steal synd-
romához hasonlóan – felerõsítheti, tovább rontva az alsó
végtag vérellátását. A panaszok megjelenhetnek
közvetlenül a transzplantációt követõen, de évekkel késõbb
is az érelváltozás jellegétõl és elhelyezkedésétõl függõen.
A korai diagnózis felállításához elengedhetetlenül szük-
séges, hogy a legcsekélyebb klinikai tünet és fizikális jel

7. ábra:
Aorto-bifemoralis bypass graft jobb szárára (fehér
nyíllal jelölve) ültetett vese (fekete nyíllal jelölve)

A: DSA, B: CTA képe.
Fig. 7.

Picture of transplanted kidney (marked with black
arrow) implanted to the right leg of aorto-bifemoral

bypass graft (marked with white arrow) 
A: DSA, B: CTA.

A

B

5. ábra:
A: jobb a.iliaca externa dissectiojának CTA képe

(fehér nyilakkal jelölve), transzplantált vese
(fekete nyíllal jelölve).

B: Ilio-femoralis endarterectomiát követõ MRA kép.
Transzplantált vese fehér nyíllal jelölve.

Fig. 5.
A: Dissection of right external iliac artery – CTA
picture (marked with white arrows), transplanted
kidney (marked with black arrow). B: Following

ilio-femoral endarterectomy – MRA picture.
Transplanted kidney marked with white arrow.

B

A

A                      B                      C

6. ábra:
Aorto-biiliacalis aneurysma CTA képei

(fehér nyilakkal jelölve),
a transzplantált vese fekete nyíllal jelölve.

Fig. 6.
Aorto-biiliacal aneurysm – CTA pictures

(marked with white arrows),
transplanted kidney marked with black arrow.

4. ábra:
A: Aorto-biiliacalis elzáródás DSA képe, transzplantált

vese (fekete nyíllal jelölve).
B: Aorto-biiliacalis endarterectomiát követõ állapot.

Transzplantált vese fekete nyíllal jelölve.
Fig. 4.

A: DSA of aorto-biiliacal occlusion, transplanted 
kidney (marked with black arrow).

B: Status following aorto-biiliacal endarterectomy.
Transplanted kidney marked with black arrow.

B

A
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kialakulását körültekintõ angiológiai kivizsgálás kövesse,
amely magában foglalja megfelelõ képalkotó eljárás alka-
lmazását (UH, MRA, CTA, DSA). A rövid szakaszú
szûkületek kezelésére PTA, a hosszabb szakaszú elzáródá-
sok megoldására zárt, félig nyitott, vagy nyitott endarterec-
tomia, esetleg bypass graft beültetése jön szóba (1, 2). Az
immunsuppressiós kezelés miatt a graft- és sebfertõzés
valószínûsége megnõ, ezért a rekonstrukció során az
autológ megoldás elõnyt élvez. Fontos törekvés az is, hogy
a transzplantált vese kirekesztési idejét a lehetõ
leghatékonyabban lecsökkentsük, és a kialakult meleg
ischaemia által okozott károsodást mérsékeljük (3, 4). A
nemzetközi irodalom és a tapasztalataink is azt támasztják
alá, hogy a korábban javasolt ideiglenes extraanatomicus
shunt-ök helyett a hideg fiziológiás oldattal történõ antero-
grád perfusio elõnyösebb. Alkalmazása lényegesen egy-
szerûbb, a mûtéti idõ rövidebb, a szervkárosodás
mértékében és graft túlélésben sincs szignifikáns különb-
ség (5).

Következtetések
A krónikus uraemiás és a vesetranszplantált betegek

megfelelõ angiológiai gondozása elengedhetetlen. Az
aorto-iliacalis keringészavar nem kizáró oka a vesetransz-
plantációnak, de megfelelõ elõkészítést igényel. Szükség
esetén a vesetranszplantáció elõtt tervezetten elvégezhetõ
a rekonstrukció, amely alkalmassá teszi az aorto-iliacalis
rendszert a vese befogadására. Ezt támasztja alá aorto-
bifemoralis bypass mûtéten átesett krónikus uraemiás
betegünk esete, akinél az érsebészeti rekonstrukciót

követõen hat hónappal a jobb graftszárra sikeresen ültettek
be cadaver donoros vesét (7. ábra). Az irodalomban fel-
vetik a vesetranszplantációval egy idõben végzett rekon-
strukció lehetõségét, de ennek mûtéti rizikója magasabb,
mint a két ülésben végzett beavatkozásé (6). Amennyiben
az aorto-iliacalis keringészavarra csak a transzplantációt
követõen derül fény, akkor a megfelelõ módszert
megválasztva és szükség esetén anterográd hideg perfúziót
alkalmazva, a rekonstrukció jó eredménnyel elvégezhetõ.
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Alsó-végtagi obliteratív elváltozások
egyidejû katéteres

és sebészi megoldása

DR. GÕSI GERGELY, DR. JÁRÁNYI ZSUZSANNA, DR. GÁLFY ILDIKÓ, 
DR. BÉRCZI VIKTOR, DR. ENTZ LÁSZLÓ

ÖSSZEFOGLALÁS
Az alsó végtagi érpálya több régiójában egyidejûleg
fennálló obliteratív elváltozások gyakran több szintû
érrekonstrukciót igényelnek. Amennyiben a laesio(k)
morfológiája megengedi, sebészi és endovascularis
kombinált megoldással a mûtét kiterjedése jelen-
tõsen csökkenthetõ. A szerzõk hangsúlyozzák a kom-
binált beavatkozás egyidejû végzésének elõnyeit:
kisebb megterhelés a beteg számára, a katéteres
intervenció esetleges szövõdménye helyben ellátható,
a behatolás területén elhelyezkedõ exulcerált plaquek-
ból származó perifériás embolisatio elkerülhetõ, ilio-
femoralis területen a desobliterált és endovascula-
risan ellátott szakasz közötti átfedés biztonságosan
elvégezhetõ. Szerzõk intézetében az elmúlt közel
három évben 31 egyidejû, kombinált beavatkozást
végeztek, a sebészi rekonstrukciót 26 esetben proxi-
malis endovascularis megoldás egészítette ki, 5
betegnél a kiáramlási pálya javítása történt katéteres
módszerrel. Beavatkozás után a boka-kar nyomásin-
dex jelentõsen emelkedett, 10 esetben perifériás
pulzus jelent meg. A számottevõ haemodynamikai és
tüneti javulás, illetve az elfogadható korai ered-
mények alátámasztják az endovascularis és sebészi
rekonstrukció egyidejû alkalmazásának létjogosult-
ságát.

KULCSSZAVAK
endovascularis, intraoperatív, ballon angioplastica,
artériás érsebészet

SIMULTANEOUS, ENDOVASCULAR AND SURGICAL
TREATMENT OF OBLITERATIVE LESIONS

IN THE LOWER EXTREMITIES
Gergely Gõsi M. D., Zsuzsanna Járányi M. D.,

Ildikó Gálfi M. D., Viktor Bérczi M. D., László Entz M.D.

Complaints caused by multisegment arterial oblitera-
tive lesions in the lower extremities often require multi-
level reconstruction. The extension of the operation
may be decreased considerably by a combined
endovascular and surgical treatment if the morphology
of the lesion(s) permits it. Authors emphasize the
numerous advantages of conducting a combined inter-
vention simultaneously: there is less encumbrance for
the patient; potential complications caused by the
endovascular intervention can be dealt with locally;
peripheral embolisation resulting from exulcerated
plaque appearing at the area of puncture may be avoid-
ed; at the ilio-femoral region, overlap between the seg-
ments treated by desobliteration and  endovascular
technique can be safely carried out. At the authors’
institute, in the past three years, 31 simultaneous com-
bined interventions have been carried out. In 26 cases
the surgical reconstruction was complemented by
proximal endovascular treatment, and in the case of 5
patients the correction of the runoff segment was per-
formed endovascularly. After the intervention ankle-
brachial pressure index increased remarkably and, in
10 cases, peripheral pulse became palpable.
Considerable haemodynamic and symptomatic
improvement and reasonable early results justify the
simultaneous application of endovascular and surgical
reconstruction.

KEYWORDS
endovascular, intraoperative, balloon angioplasty, arte-
rial vascular surgery



Bevezetés
Az obliteratív alsó végtagi artériás laesiók endovascu-

laris kezelése Dotter és Judkins 1964-es tanulmányától ere-
deztethetõ. Az általuk javasolt angioplastica kezdetben
kevés követõre talált. A Grüntzig és Kumpe által 1974-ben
közzétett módosított ballon katéteres technika hamar,
széles körben elterjedt. Az arteriosclerosisban jellemzõ
emeletes elváltozások kombinált, endovascularis és sebészi
kezelésérõl Porter és munkatársai publikálták elõször
1973-ban, a. iliaca percutan transluminalis angioplasticát
(PTA) és infrainguinalis sebészi rekonstrukciót végeztek.
A katéteres kezelési lehetõségek tovább bõvültek a stentek
megjelenésével. A bizonyítottan kedvezõ eredményeknek
köszönhetõen 1991 óta hivatalosan is elfogadott az
Egyesült Államokban az a. iliaca stentelés (1, 7, 10, 15,
17).

Dolgozatunkkal az alsó végtagi obliteratív artériás
elváltozások szimultán endovascularis és sebészi
kezelésével intézetünkben szerzett és az irodalomból
megismert tapasztalatok összegzését tûztük ki célul.

Betegek, eredmények
2004. januárjától 2006. októberéig 31 betegnél, ugyan-

ennyi esetben végeztünk mûtét során katéteres interven-
ciót. A 10 nõbeteg átlagéletkora 58,9 év, a 21 férfié 64,5 év
volt. A sebészi rekonstrukciót 26 esetben proximalis
katéteres megoldás egészítette ki (proximalis csoport), 5

betegnél a kiáramlási pálya javítása történt endovascularis
módszerrel (distalis csoport). A mûtétet indokoló pana-
szokat az I. táblázat részletezi. A katéteres módszerrel
proximalisan kezelt csoportban a claudicatiós panaszoknak
a kritikus ischaemiával szemben jelentõsen magasabb az
aránya, mint a distalisan katéterezetteknél. A beavatkozá-
sok magasságának a két csoport között megfigyelhetõ
különbsége erre magyarázattal szolgál (II. és III.
táblázat). A proximalis csoportban az endovascularis
megoldás nagyrészt az a.iliaca communist, kisebb részben
az a. iliaca externát érintette, a nyitott mûtét az a. iliaca
externán és femoralis szinten történt. Ezzel szemben a dis-
talis csoportban az iliaca externa és femoralis artériák
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Proximalis csoport Distalis csoport

Fontaine II 17 2

Fontaine III 3 2

Fontaine IV 6 1

Összesen 26 5

I. táblázat.
Beavatkozás elõtti panaszok megoszlása

a két betegcsoportban.
Table I.

Preoperative complaints
in the two patient groups.

Endovascularis megoldás Nyitott mûtét Esetszám

AIC PTA +Ilio-femoralis TEA 2

+AFC TEA 1

Összesen 3

AIC PTA+stent +Ilio-femoralis TEA 10

+Profunda plasztika 2

+A. iliaca THRE 2

+Femoralis álaneurysma resectio 1

Összesen 15

AIE PTA +Femoro-poplitealis bypass 1

+Femoro-poplitealis graft THRE 1

Összesen 2

AIE PTA+stent +Femoro-poplitealis bypass 2

+Profunda plasztika 2

+AFC TEA 1

Összesen 5

AIC és AIE PTA+stent +Femoro-poplitealis bypass 1

Összesen 26

II. táblázat: Beavatkozások a katéteres módszerrel proximalisan kezelt csoportban.
AIC - a.iliaca communis, AIE - a.iliaca externa, AFC - a.femoralis communis, ATA - a.tibialis anterior, ATP -
a.tibialis posterior, TEA - thrombendarteriectomia, THRE -thrombectomia, PTA - percutan transluminaris

angioplastica.
Table II.: Interventions of the patient group treated endovascularly

in the proximal segment.
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sebészi rekonstrukciója mellett a. poplitea vagy cruralis
erek katéteres intervencióját végeztük el. Ezek a jel-
legzetességek az eredményekben is megmutatkoznak. A
proximalis csoportban a beavatkozás után 6 esetben (23%)
a perifériás pulzus tapinthatóvá vált, a többi betegnél a
boka-kar nyomásindex átlaga 0,34-rõl 0,63-ra emelkedett.
Ebben a csoportban egy betegnél a. iliaca externa PTA és
femoro-poplitealis graft thrombectomia után jelentkezett a
korai idõszakban nyitott iliaca artériák mellett graft
elzáródás. Ismételt thrombectomia és kiáramlási interposi-
tio után a perifériás pulzus újra tapinthatóvá vált. Egy
amputációra kényszerültünk femoro-poplitealis és cruralis
elzáródás mellett elvégzett a. iliaca externa PTA és stent
beültetés, illetve femoro-profundális interpositio után,
mûködõ rekonstrukció ellenére fennálló súlyos ischaemia
miatt. A proximalis csoportban, tehát, az eseménymentes,
korai eredményesség 24/26 (92%) volt. A distalis csoport-
ban közvetlenül a beavatkozás után mind az 5 esetben ta-
pinthatóvá vált a perifériás pulzus, azonban a korai ered-
mények messze nem ilyen kedvezõek. Két beteg gyógyult
csupán eseménymentesen, kettõnél femoro-poplitealis
graft elzáródás alakult ki, amelyek thrombectomiája ta-
pintható perifériás pulzust eredményezett. Egy beteget
veszítettünk el femoro-profundalis interpositio és a. ti-
bialis anterior PTA és stent beültetést követõen kialakult
aorta thrombosis thrombectomiája után. A kis esetszám
miatt ennek a csoportnak a kedvezõtlenebb eredményeibõl
következtetést nem lehet levonni. Sebészi, illetve az
endovascularis beavatkozásra specifikus szövõdmény nem
volt.

Megbeszélés
Az 1980-as évektõl az endovascularis technika rutin-

szerûen alkalmazott alsó végtagi obliteratív elváltozások
kezelésében. A módszer ismert elõnyökkel jár: kisebb
feltárást igényel, kisebb megterhelést jelent a beteg
számára, kevesebb szövõdménnyel jár (seb, képletsérülés,
álaneurysma) és könnyebben ismételhetõ. A TransAtlantic
Inter-Society Consensus (TASC) kritériumok
megszületése óta az A típusú laesiók kezelésében
elsõdlegesen választandó, a B csoportban a sebészi

megoldással egyenértékû alternatívaként választható a
katéteres intervenció. 

Atherosclerosisban gyakran több szintû obliteratív
elváltozással találkozunk az alsó végtagon, ezért sok eset-
ben több emeletet érintõ rekonstrukcióra van szükség.
Johnston és mtsai. szerint a. iliaca szintû beavatkozás
hosszú távú nyitvamaradásának fõ tényezõje a megfelelõ
kiáramlási pálya [2, cit. 4, 10, 11]. Emeletes laesiók esetén
a csak iliacalis szinten végzett rekonstrukciók harmada
nem jár megfelelõ eredménnyel (3). Timaran és mtsai.
hasonlóan gyenge kiáramlási pályával rendelkezõ két cso-
portot vizsgáltak, ahol az egyik csak az a. iliaca endovas-
cularis kezelésén, a másik infrainguinalis sebészi rekon-
strukción is átesett. A primer nyitvamaradást tekintve nem
volt szignifikáns különbség a két csoport között, azonban
a végtagot fenyegetõ ischaemia miatt kezelés alatt állóknál
kedvezõbb eredményeket kaptak a több szintû helyreállítás
után (16). Több emeletet érintõ rekonstrukció indokolt kri-
tikus alsó végtagi ischaemia esetén, illetve ha az iliacalis
beáramlás helyreállítása nem volna elegendõ az a.
femoralis superficialis elzáródás mellett fennálló profun-
do-poplitealis kollaterális elégtelenség miatt (5, 17).

A több szintet érintõ, kiterjedt mûtét jelentõs terhelés
a beteg számára. Ezekben az esetekben – amennyiben a
laesiók morfológiája is megengedi – a kombinált,
endovascularis és sebészi kezelés jön szóba (8, 9). Bull és
mtsai. tanulmányukban aorto-femoralis és femoro-
poplitealis bypasson, illetve a. iliaca katéteres interven-
ción és femoro-poplitealis bypasson átesett csoportot
összehasonlítva nem találtak szignifikáns különbséget a
nyitvamaradásban, a mortalitásban és morbiditásban (4).
A katéteres intervenció fenti, általános elõnyei mellett a
kombinált kezelésben kedvezõ, hogy a hasüregre,
retroperitoneumra való kiterjesztés nélkül a mûtét
regionális anaesthesiában végezhetõ, továbbá bizonyos
esetekben az extraanatomicus megoldás elkerülhetõ.
Brewster gyakran idézett vizsgálata is alátámasztja a
kombinált ellátás létjogosultságát: 43 hónapos átlagos
utánkövetési idõvel az 5 éves összesített primer nyitva-
maradási ráta 76%, a másodlagos 88% és az 5 éves vég-
tag megmaradási arány 90% volt (3).

Amennyiben az angiographia során nem történik
meg a katéteres intervenció, a kombinált beavatkozás
egyidõben való elvégzését számos érv támogatja. A
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Nyitott mûtét Endovascularis megoldás Esetszám

Ilio-femoralis TEA +A. poplitea PTA 2

AFC TEA +A. poplitea és ATP PTA, truncus tibiofibularis stent 1

+ATA stent 1

Összesen 2

Femoro-poplitealis graft THRE +ATA PTA 1

Összesen 5

III. táblázat.
Beavatkozások a katéteres módszerrel

distalisan kezelt csoportban.
Table III.

Interventions of the patient group treated endovascularly in the distal segment.

ALSÓ VÉGTAGI OBLITERATÍV...



beteg számára a leggyorsabb megoldást hozza, amely
kritikus ischaemiában különös jelentõséggel bír.
Kisebb megterhelést jelent az egyszeri beavatkozás,
így az ismételt nyomókötés vagy az érzáró eszköz
használata elkerülhetõ (6, 13, 18). Az endovascularis
megoldás intraoperatív alkalmazásakor a katéteres
intervenció esetleges szövõdménye helyben ellátható,
exulcerált plaque-kon keresztüli katéterezés okozta
perifériás embolisatio kiküszöbölhetõ (2, 10, 13). Ilio-
femoralis területen a desobliterált és endovascularisan
ellátott szakasz közötti átfedés biztonsággal
végezhetõ, graft elzáródásnál a feltárástól távoli anas-
tomosis szûkülete a mûtéttel egyidõben megoldható
(12). A beavatkozások szimultán végzése mellett szól,
hogy a kiáramlási pálya katéteres intervenciója sok
esetben nem kivitelezhetõ a proximalis szakasz rekon-
strukciója elõtt, továbbá a katéteres szúrás körül
kialakult haematoma és szöveti reakció területén
végzett mûtéti behatolás a sebgyógyulást ked-
vezõtlenül befolyásolja (7, 10, 14) Schneider és mtsai.
szimultán és külön idõben végzett kombinált be-
avatkozások eredményeit hasonlították össze. Az 1
éves nyitvamaradás – a várakozásnak megfelelõen –
gyakorlatilag azonos volt a két csoportban (13).

A szimultán beavatkozás hátránya a hosszabb mûtéti
idõ és az endovascularis ellátáshoz szükséges felszerelés
igénye a mûtõben. Több szerzõ szerint a beavatkozások
különválasztásával a katéteres tágítás esetleges sikertelen-
sége a mûtétig kiderül, így a mûtéti elõkészületek még
idõben megváltoztathatók (1, 3, 15, 18). A stentek elter-
jedésével azonban, a katéteres intervenciók sikeressége
biztosabb, mivel a stentek residualis szûkület vagy dissec-
tio megoldására is alkalmasak (13).

Az alsó végtagi emeletes obliteratív elváltozások
egyidejû, endovascularis és sebészi ellátása szak-
mailag alátámasztott és a betegek kényelmi szempont-
jainak is jobban megfelel. A rövidebb, vagy egyszeri
kórházi tartózkodás miatt költségkímélõ megoldást,
sajnálatos módon, a jelen finanszírozás nem támogatja
(2, 10, 13, 15). 
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ÖSSZEFOGLALÁS
A krónikus urémiás betegek életkilátásait jelentõsen
befolyásolja, rendelkeznek-e hosszútávon használható
A-V fistulával. Ebben a folyamatban a könyökfistula
jelentõs szereppel bír. Jelen vizsgálatunkban a könyök-
shunt speciális, a perforans vénával végzett változatát
is vizsgáltuk a hosszú távú nyitvamaradás és az azt
befolyásoló tényezõk, úgymint diabetes, hypotonia
hajlam, kor, nem, véna kaliber tekintetében. A szük-
séges adatokat a klinika számítógépes adatbázisából,
illetve a dialízis központok nyilvántartásából és
betegek között végzett kérdõíves adatgyûjtés révén
szereztük.  A Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti
Klinikáján 10 év alatt 147 betegnek készítettünk
könyökfistulát. A cukorbetegek aránya 19,7%,  hypo-
toniára hajlamot mutatott 68,7% a betegek közül. Hat
fistula azonnal, 11 három hónapon belül occludált. Az
átlag 36,7 hónapos követés során 33 fistula occludált,
11 beteg meghalt, 7 pedig vesét kapott. 3-3 esetben
alakult ki aneurysma, illetve tartósabb karduzzanat,
infekciós szövõdmény 2 betegnél fordult elõ. Distalis
ischaemiát a vizsgált idõszakban egy beteg sem jelzett.
Life table analízis vizsgálattal a 36 hónapos nyitvama-
radás 77%-osnak bizonyult. A cukorbetegek között
ugyanezt az adatot találtuk. A kor, a nem és a korábban
mûködõ distalisabb fistula szintén nem befolyásolja az
eredményt. A 3 mm-nél nagyobb véna a mûtétkor, a
hypotoniára való hajlam a dialízis során ellenben szig-
nifikánsan befolyásolta a nyitvamaradást.  66%, illetve
85% a 36 hónapos nyitvamaradás 3 mm-nél kisebb és
nagyobb véna esetén, és 58%, illetve 78% a hypo-
toniára hajlamos és nem hypotoniás betegek esetén. A
különbség mindkét esetben szignifikáns, p<0,05.

A könyökfistula hosszútávú kezelési opciót biztosít a
betegek számára. Az alkari szint kimerülése esetén
mindenképpen ez legyen a következõ választás, hisz
átmenetet is biztosít egy késõbbi felkari fistula felé.
Amennyiben a beteg alkari érviszonyai alkalmatlanok
a mûtétre, elsõ fistulaként is javasolt, különösen a
könyökredõ alatt végzett változata, mert az hosszabb
szúrható szakaszt és mindkét felkari véna felé eláram-
lást biztosít.

KULCSSZAVAK
könyökfistula, A-V shunt, hemodialízis

THE ROLE AND LONG-TERM RESULTS
OF ELBOW  A-V ACCESS

IN HEMODIALYSIS TREATMENT
Gábor Bíró M. D., Zoltán Szeberin M. D.,

Judit Hethéssy M. D.

Life expectancy of patients suffering from chronic uremia
is significantly influenced by having an A-V fistula avail-
able in the long run. Elbow fistulas play a major role in this
process. In our present study we studied long-term paten-
cy as a function of diabetes, tendency for hypotension,
age, sex and calibre of the utilized vein, and we also
included a special type of elbow fistula, which is done
using a perforating vein. We obtained the necessary data
from the clinical computer database, registers of the dial-
ysis centres, and also directly from the patients using
questionnaires. 147 elbow shunt operations were per-
formed in 10 years at the Semmelweis University
Department of Cardiovascular Surgery. 19.7% of the
patients were diabetic and   68.7% showed a tendency for
hypotension. 6 fistulas occluded immediately, and another
11 within three months. During the average 36.7 month fol-
low-up 33 fistulas were occluded, 11 patients died, 7
received kidney transplants. Aneurysms developed in 3
cases, and persistent swelling of the arm occurred in
another 3, and infection in two patients. None of the
patients showed signs of distal ischemia within the stud-
ied period. Life table analysis showed 36 month patency to
be 77%. We found the same result in the diabetic group.
Neither age, sex nor the presence of a functioning more
distal fistula had an effect on long-term patency. In con-
trast a vein calibre of 3 mm or above and a tendency for
hypotension both influenced patency significantly. 36
month patency was 66% and 85% depending on whether
the utilized vein had a calibre of below or above 3mm, 58%
and 78% in terms of patients presenting a tendency for
hypotension as opposed to those who did not. The differ-
ence in both cases was significant p<0.05.

Elbow fistulas present patients with a long-term treat-
ment option. When the forearm site is no longer available,
this should be our following choice, as it represents a
transition towards an upper arm fistula later on. If the vas-
cular conditions of the forearm make a fistula impossible,
the elbow is recommended as a site for a first fistula, espe-
cially the type done under the elbow-crease, because it
ensures a longer site for puncture, and provides a flow
towards both upper arm veins.

KEYWORDS
elbow fistula, A-V shunt, hemodialysis
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Bevezetés
Mind az akut, mind a krónikus veseelégtelenség

kezelésében a hemodialízis módszere elsõdleges jelen-
tõséggel bír. A hemodialízis kezeléssel élõk száma világ-
szerte és hazánkban is egyre nõ (I. és II. táblázat). (1)

I. táblázat.
Table I. Dialysis treatments in Hungary.

II. táblázat.
Table II. Number of dialysis patients in Hungary.

A betegek számának növekedését eredményezte, hogy a
javuló ellátási feltételek következtében ma már az idõs
betegek hemodialízis kezelése korlátozás nélkül lehet-
séges, másrészt a cukorbetegek élettartamának meghosz-
szabbodásával a fellépõ nephropathia végül végstádiumba
jutva ugyancsak a hemodialízis kezelés bevezetését
igényli. Ma már nem tekinthetõ a kezelés ellenjavallatának
az uraemiás betegek tumoros alapbetegsége sem.
Magyarországon 2004-ben a 6000 kezelt beteg közül 5300
hemodialízis, 700 peritonealis dialízis kezelésben
részesült. Ezek a számok jól érzékeltetik a korrekt idõben
és technikával végzett fistula mûtét jelentõségét a dializált
beteg sorsának alakulásában.

A betegek életkilátásait a mûvi A-V fistulán keresztül
végzett kezelés többszörösen megnöveli a kanülön kezel-
tekkel szemben. A csuklótáji fistula kimerülése esetén több
alternatíva is rendelkezésre áll. Az Egyesült Államokban a
90-es évek közepéig az alkarra helyezett mûér fistulákat
favorizálták, míg Európában a jelentõs centrumok az
autológ elv rigorózus érvényesítését követve a könyök fis-
tulát végezték. Ugyanakkor a csuklótáji erek elégtelensége
esetén sokszor a könyöktáji fistula az elsõ mûködõ fistula.

Beteganyag
Jelen vizsgálatunkban az Ér- és Szívsebészeti Klinikán

1995. és 2005. között készült könyökshuntökrõl retrospek-
tív tanulmányt készítettünk.  A szükséges adatokat a klini-
ka számítógépes adatbázisából, illetve a dialízis központok
nyilvántartásából és a betegek között végzett kérdõíves
adatgyûjtés révén szereztük. A vizsgálat célja a könyök-
shunt mûtét korai és késõi szövõdményeinek, nyitvama-
radásának, a nyitvamaradást befolyásoló faktorainak – úgy
mint cukorbetegség, a véna kalibere, a beteg hypotoniára
való hajlama, megelõzõ eredményes fistula jelenléte, kor,
nem szerinti – feltérképezése. A nyitvamaradási ráta szá-

molásához a következõ végpontokat választottuk: occlu-
sio, transzplantáció, halál. A nyitvamaradási adatokat
Kaplan-Meier analízissel számoltuk.

A vizsgált idõszakban 158 alkalommal végeztünk
mûtétet a könyökhajlatban, 147 beteg esetében könyökfis-
tulát készítettünk, a további 11 betegnél egyéb beavatkozá-
sok történtek (III. táblázat).

III. táblázat. Könyöktáji mûtétek megoszlása.
Table III. Operations at the elbow crease.

A betegek átlagéletkora 57,6 (9-87) évnek bizonyult. A
férfi/nõ arány 80/57. A cukorbetegek száma 29 (19,7%) a
147 betegbõl. Hypotoniára 101-en (68,7%) mutattak
hajlamot.

A mûtétek kizárólag 1%-os Lidocainnal végzett helyi
érzéstelenítésben, a könyökhajlat alatt ejtett hosszanti met-
szésbõl történtek. A fistula képzésére vagy a v. mediana
cubitit, vagy annak mélybe futó, közvetlenül az a.
brachialisra, vagy a. radialisra mutató ágát használtuk. Az
a. brachialis oszlása, ami a magasságát illeti, széles variá-
ciókat mutat, ezért az anastomosis leggyakrabban az a.
brachialisra, de elõfordult hogy az a.radialis elejére, eset-
leg az a. interosseára került. Az anastomosis tovafutó var-
rattechnikával 6/0-s vagy 7/0-s polipropilén fonallal
készült. A fent leírt fistulát nevezik Graecz-fistulának.
Elõnye a korábban széles körben használt fistulával szem-
ben, hogy a mûtéti metszés a könyökhajlat alatt foglal
helyet, illetve a fistula, amennyiben azok nyitottak, mind a
v.cephalica mind, a v. basilica fele megindulhat.

27 beteg esetében a könyökfistula volt az elsõ mûtét a
dialízis kezelés során, a többieknél (IV. táblázat) változó
számban fordultak elõ mûtétek akár az azonos oldali vég-
tagon, akár az ellenoldalon.

A megelõzõ mûtétek révén a betegek már részesültek
dialízis kezelésben átlagosan 11,3 hónapon keresztül.
Beszédesebb az adat, ha csak azokat vesszük, akiknek a

DR. BÍRÓ GÁBOR ÉS MTSAI.

Magyarországon végzett dialíziskezelések száma

1998 400 000

2004 700 000

Dialíziskezelésben részesült betegek száma
Magyarországon

2002 4500 fõ

2004 6000 fõ

könyökfistula 147

exploráció 7

véna reimplantáció 2

oldalág lekötés 1

shuntlekötés 1

Megelõzõ mûtétek száma Betegek száma

Nem volt mûtét 27

1 mûtét 61

2 mûtét 40

3 mûtét 23

4 vagy több mûtét 7

IV. táblázat
A könyökfistulát megelõzõ mûtétek száma

betegenként.
Table IV. Number of operations before

the elbow-fistula, number/patients.
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könyökfistula nem az elsõ sikeres mûtétje volt. 85 ilyen
beteget találunk, az operáltak 53,8%-a. Ezeknek a
betegeknek már 20,6 hónapja (0-168) történt  kezelés a
korábbi fistulán keresztül. További érdekes adat, ha
megvizsgáljuk, hogy a korábban már mûtétre kerültek
között, milyen arányban fordult elõ sikertelen shunt mûtét,
azaz egy, vagy több mûtéti kísérlet ellenére sem volt a
betegnek még mûködõ fistulája, illetve vagy azonnal, vagy
egy hónapon belül elzáródott (V. táblázat).

V. táblázat.
Sikertelen mûtétek aránya az anamnézisben

a már operált betegek között.
Table V.

Rate of unsuccessful operations in the history
of previously operated patients.

Eredmények
A mûtéteket ambuláns módon tudtuk elvégezni, hosz-

szabb hospitalizációra egyik betegnél sem volt szükség.
Vérzés miatt reoperatiot nem végeztünk. 6 betegnél a fis-
tula – bár a mûtõasztalon surranni látszott – pár napon
belül elzáródott, további 11 betegnél 3 hónapon belül
occludált. A már korábban említett végpontok – úgymint
occlusio, transzplantáció és halál – a következõ számban
fordult elõ (1. ábra).

1. ábra. A vizsgált végpontok alakulása az operált
betegeknél

Fig. 1. Rate of examined endpoints at the operated
patients.

A használat és követés során 3-3 esetben alakult ki
aneurysma, illetve tartós karduzzanat, infekciós szövõd-
mény 2 betegnél fordult elõ. Distalis ischaemiát a vizsgált
idõszakban egy beteg sem jelzett. Szintén nem fordult elõ
szívelégtelenség, vérzés, bõrgyógyászati szövõdmény.

A fenti szövõdmények miatt 22 további mûtétet
végeztünk, amelyeket az alábbi, VI. táblázat részletez.
Jellemzõ, hogy a tönkrement fistula közvetlen helyreál-
lítása ritkán sikerül, általában új fistula készült.

VI. táblázat.
További mûtétek a könyökshunt szövõdményei miatt.

Table VI.
Further operations because of complications of the

elbow fistula.

A könyökfistula esetén gyakori kritika a dializáló
személyzet részérõl, hogy rövid szakasz alakul ki szúrásra.
Megkérdeztük a fistula szúrhatóságáról is a véleményeket,
amelyeket a VII. táblázat foglal össze.

VII. táblázat.
A fistula szúrhatósága.

Table VII.
Puncture facilities of the fistula.

A könyökfistula nyitvamaradását Kaplan-Meier
analízissel elemeztük, 36 hónapos követés során ez 77%-
osnak bizonyult (2. ábra). Nem találtunk különbséget a
diabeteses és nem diabeteses betegek között, illetve a
kimenetelt az sem befolyásolta, ha a betegnek volt már
korábban mûködõ alkari fistulája vagy a könyökshunt az
elsõ mûködõ fistula. Ezzel szemben szignifikáns különb-
ség mutatkozott a nyitvamaradásban, ha a vénakaliber füg-
gvényében, illetve a hypotonia hajlam tekintetében vizs-
gáltuk meg az alcsoportokat. A 3 mm-nél kisebb, illetve
annál nagyobb induló vénakaliber esetén 66%, illetve 85%
a 36 hónapos nyitvamaradás, p<0,05. A hypotoniára
hajlamos betegeknél 58%, míg a nem hajlamos betegeknél
78% a 36 hónapos nyitvamaradási érték p<0,05 A könyök-
fistula nyitvamaradását Kaplan-Meier analízissel ele-
meztük, 36 hónapos követés során ez 77%-nak bizonyult
(2. ábra). Nem találtunk különbséget a diabeteses és nem
diabeteses betegek között, illetve a kimenetelt az sem
befolyásolta, ha a betegnek volt már korábban mûködõ
alkari fistulája vagy a könyökshunt az elsõ mûködõ fistula.
Ezzel szemben szignifikáns különbség mutatkozott a nyit-
vamaradásban, ha a vénakaliber függvényében, illetve a
hypotonia hajlam tekintetében vizsgáltuk meg az alcsopor-
tokat. A 3 mm-nél kisebb, illetve annál nagyobb induló

Megelõzõ mûtétek  Operált betegek   Sikertelen az
száma száma            összes kísérlet

1 61 34 (55,7%)

2 40 12 (30%)

3 23 9 (39,1%)

4 7 1 (14,2%)

v. basilica transpositio 13

reanastomosis 3

shunt készítés a másik karon 3

lekötés 2

graft interpositum 1

Jól szúrható 84

Közepesen szúrható 23

Nehezen szúrható 5

Még nem szúrták 27

A KÖNYÖKTÁJI FISTULA...
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vénakaliber esetén 66%, illetve 85% a 36 hónapos nyitva-
maradás, p<0,05. A hypotoniára hajlamos betegeknél 58%,
míg a nem hajlamos betegeknél 78% a 36 hónapos nyitva-
maradási érték p<0,05 (3. és 4. ábra).

Megbeszélés
Nemzetközi ajánlások szerint krónikus hemodialízis

esetén az elsõ választandó lehetõség a csuklótáji fistula
készítése. Ennek a hosszú távú nyitvamaradása kedvezõ,
ritka a szövõdmények elõfordulása, és jól szúrható. A
második vonalbeli megoldások között elsõ helyen szerepel
a könyökfistula. Konner K. és mtsai (2) azt találták, hogy
a csuklótáji fistulát a könyökshunttel összehasonlítva mind
a korai thrombosis, mind a késõbbi elzáródásos szövõd-
mények ritkábban fordultak elõ a könyökshuntnél. Az
aneurysma képzõdés, illetve a steal syndroma azonban
csak könyökfistulás betegeknél jelentkezett. Revanur és
mtsai (3) tanulmányukban azoknál a betegeknél, akik
cukorbetegek, idõsebbek, illetve nõk, egyértelmûen
ajánlják a könyökshunt elsõdleges készítését. Nazzal és
mtsai (4) az end to side csuklótáji shuntöket hasonlították
össze end-to-side könyökshuntökkel. A két fistulatípus az

artériás steal, illetve a pseudoaneurysma kialakulásának
gyakoriságában tért el egymástól a csuklóshuntök javára.
Ez alapján az end to side könyökshunt kiváló megoldást
jelent, amennyiben a csuklótáji shunt nem kivitelezhetõ.

Elceroth és mtsai (5) retrospektív tanulmányt készítet-
tek, ahol összehasonlították a különbözõ lokalizációban
készült könyökfistulákat. Eredményeiket az alábbi, 8.
táblázat szemlélteti.

VIII. táblázat:
A különbözõ típusú könyökfistulák 

nyitvamaradási rátája (5).
Table VIII.

Puncture facilities of the fistula.
Patency rate of different elbow fistulas (5).

A cukorbetegség szerepe az irodalmi adatok alapján
ellentmondásos, vizsgálatunkban a cukorbetegség nem
hátrány a nyitvamaradás szempontjából. Számos cikk
(Prischl és mtsai (6), Bonforte és mtsai (7)) a nyitvama-
radás idejének csökkenésérõl számol be diabeteses
betegeknél készített natív arterio-venosus shuntök esetén,
ezért Lazarides (8) a diabeteses betegeknek inkább PTFE
graft beültetését javasolja. A Revanur és mtsai (3),
valamint Konner és mtsai (9) azonban arra a
következtetésre jutottak, hogy diabeteses betegeknél
érdemesebb az érprotézis használata elõtt kiaknázni a
könyökshunt lehetõségét, így elkerülhetõvé válhatnak az
újabb mûtétek, illetve az érprotézisek használatával össze-
függõ szövõdmények.

2. ábra.
A cukorbetegség hatása az elsõdleges 

átjárhatóságra.
Fig. 2.

Influence of diabetes 
on the primary patency.

4. ábra.
A hipotonia hajlam hatása az elsõdleges 

átjárhatóságra.
Fig. 4.

Influence of proneness to hypotony 
on the primary patency.

3. ábra.
A véna kalibertõl függõ elsõdleges átjárhatóság.

Fig. 3.
Relationship between the calibre of the vein

and the primary patency

Fistula típusa Nyitva maradás

1 év 4 év

a. brachialis - alkar véna 68.70% 51.20%

a. brachialis-perforans 

könyökvéna 80.30% 68.00%

a. brachialis - v. cephalica 74.10% 61.30%

a. brachialis - v. basilica 76.70% 49.20%

DR. BÍRÓ GÁBOR ÉS MTSAI.
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Zeebregts kutatócsoportja (10) az arterio-venosus
shuntök nyitvamaradását vizsgálva azt találta, hogy a
dialízis megkezdése a fistula készítés elõtt, illetve az arte-
rio-venosus shunthöz felhasznált artéria, illetve véna
minõsége hatással van a nyitvamaradási adatokra. 

Ennek megfelelõen javasolják, hogy a fistula a dialízis
kezelés megkezdése elõtt készüljön, és gondosan történjen
a felhasználandó érszakaszok preoperatív értékelése.

Az általunk végzett fistulák esetében az irodalmi ada-
tokkal részben egyezõ részben ellenkezõ eredményeket
találtunk. A véna kalibere és a hypotonia egyértelmû hatás-
sal volt a fistula hosszabb nyitvamaradására, míg a cukor-
betegség kedvezõtlen hatását nem észleltük.

Összefoglalás
A krónikus uraemia miatt hemodializis kezelést igénylõ

betegek számára a könyöktáji fistula –  annak is Graecz-
féle változata – hosszú távon nyitvamaradó opciót jelent a
betegek számára. Kor, nem és diabetes nem jelentenek
hátrányt, de a véna 3 mm-nél nagyobb kalibere és a beteg
korrekt szinten tartott vérnyomása meghosszabbítja a fistu-
la használhatóságát. Korábban eredményes distalis
shuntök nem jelentenek garanciát az új shunt jobb
mûködésére.
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Vena cava thrombosist is okozó 
vesetumorok mûtéti kezelése

DR. SZABÓ ATTILA, DR. SÓTONYI PÉTER, 
DR. RÁCZ KRISTÓF, DR. LACZKÓ ÁGNES

VÉNÁK BETEGSÉGEI

ÖSSZEFOGLALÁS
A rosszindulatú vesedaganatok 70-75%-át képezõ
hypernephroid carcinomák tüneteket általában csak
bizonyos méret elérése után okoznak, ekkor az esetek
15-20%-ában a vesevénákban, ritkábban a vena cava
inferiorban is, tumorthrombus jelenik meg. A throm-
bus kiterjedése a rendelkezésre álló diagnosztikus
eszközökkel mûtét elõtt pontosan meghatározható. A
mûtét a tumoros vese radikális, perirenalis
zsírszövettel és nyirokcsomókkal együtt történõ
eltávolításából áll. Együlésben, cavotomiából a
tumorthrombus is eltávolításra kerül. Infrarenalis
occlusio esetében a cava leköthetõ és suprarenalisan
PTFE pótlás végzendõ. Pitvarba terjedõ thrombus
median sternotomiából, cardiopulmonalis bypass
védelmében távolítható el.

Szerzõk a Semmelweis Egyetem Ér- és
Szívsebészeti Klinikáján 2000. január 1. és 2006.
október 1. között mûtétre került 12 vena cava
thrombectomián is átesett vesetumoros beteg adatait
ismertetik. Felhívják a figyelmet a preoperatív diag-
nosztika és a mûtéti elõkészítés fontosságára, leírják
az intézetükben alkalmazott mûtéti technikát, továb-
bá kiemelik a multidiszciplináris postoperativ
kezelés valamint az onkológiai gondozás és
utánkövetés jelentõségét. 

KULCSSZAVAK
vesedaganat, vena cava, tumorthrombus

SURGICAL MANAGEMENT
OF RENAL MALIGNANCIES

WITH VENA CAVA THROMBOSIS
Attila Szabó M. D., Péter Sótonyi M. D.,

Kristóf Rácz M. D.,
Ágnes Laczkó M. D.

Renal cell carcinoma accounts for approximately 70-
75% of renal malignancies. It usually causes symp-
toms only at a late stage and in 15-20% of these
cases tumor thrombus appears in renal veins and
sometimes in the inferior vena cava. The extension of
the thrombus can be precisely localised by certain
diagnostic procedures preoperatively. The surgical
procedure includes radical nephrectomy removing
the perirenal fat tissue and lymph nodes. Tumor
thrombus is evacuated via cavotomy in the same
stage. In the case of infrarenal occlusion the inferior
vena cava can be ligated, in the case of suprarenal
involvement PTFE interposition is recommended.
Thrombus involving the right atrium can be removed
from median sternotomy with the aid of a cardiopul-
monary bypass.

Authors describe the data of 12 patients with renal
malignancies who underwent vena cava thrombecto-
my between 1 January 2000 and 1 October 2006 in
the Department of Vascular Surgery, Semmelweis
University Budapest. They emphasize the impor-
tance of preoperative diagnostics and preparation
for surgery, describe their usual surgical technique
and draw attention to the role of multidisciplinary
postoperative care, oncological therapy and surveil-
lance.

KEYWORDS
renal malignancy, vena cava, tumor thrombus
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Bevezetés
A vesedaganatok legnagyobb részét (70-75%) rosszin-

dulatú hámeredetû daganatok (Grawitz-tumor, hyper-
nephroid carcinoma, vesesejtes rák) képezik. Fejlõdésük
mindig a parenchymán belül kezdõdik, leginkább valame-
lyik vesepólus területén. Fontos jellemzõjük, hogy
gyakran a v. renalisba, illetve az üregrendszerbe törnek be.
Tumorthrombus a vesevénákban az esetek 15-20%-ában, a
vena cava inferiorban 4-15%-ában található. Minél na-
gyobb a tumor, annál valószínûbb, hogy vénás thrombus is
megjelenik. A tumorthrombus lényegesen gyakrabban tár-
sul jobb oldali vesedaganatokhoz.

A vesedaganatok legjellemzõbb tünete az esetek 50-
60%-ában a hirtelen jelentkezõ, fájdalmatlan vérvizelés.
Tömeges vérzéskor a véralvadék elzárhatja az uretert, így
heves, vesetáji görcsös fájdalom jelentkezik, ez az oldal-
iságot is jelzi. Fájdalom az esetek 20-25%-ához társul,
tompa jellegû és állandó. Neuralgiás jellegû fájdalom is
jelentkezhet, ilyenkor a vesetumor rendszerint már inope-
rabilis. A vese alsó pólusán fejlõdõ daganatok rendszerint
már korai stádiumban tapinthatóak. Nem gyakori, de
fontos tünet a láz, amely nagyfokú szövetszétesést jelez.
Egyéb tünet lehet a bal oldali varicokele, magas vér-
nyomás, elõrehaladott esetben a cachexia, májfunkciós
zavarok. A vena cava thrombosisa gyakran tünetmentes és
csak a képalkotó vizsgálatok során fedezik fel. Máskor a
különbözõ vénaszakaszok obstrukciójának megfelelõen
fellépõ típusos klinikai tüneteket észleljük.

A vesedaganatok diagnosztikájában és differenciáldiag-
nosztikájában, a lokális terjedés és a távoli áttétek felis-
merésében a non-invazív képalkotó eljárások játszanak
vezetõ szerepet: röntgenfelvétel, urographia, ultrahang
vizsgálat, CT, MR, CTA, MRA, scintigraphia. Szükség
esetén az invazív diagnosztikai beavatkozások: DS
angiographia, alsó, felsõ cavographia, biopsziák pontos
diagnózist biztosítanak.

A mûtét tervezéséhez feltétlenül szükséges a vena cava
thrombosis kiterjedésének pontos ismerete. Az esetek
mintegy 50%-ában a thrombus a v.renalisok beömlése alat-
ti cava inferiorra lokalizálódik (I. szint). Mintegy 40%-ban
a thrombus a vena cava inferior suprarenalis szakaszának
infrahepaticus részén (II. szint), vagy retrohepaticus részén
(III. szint) található. A tumorthrombus mintegy 10%-ban a
jobb pitvarba is beterjed (IV. szint).

A vena cava thrombosist is okozó vesetumorok egy
része alkalmas csak mûtéti resectióra. Környezetét nem
infiltráló tumor, jó általános állapot, távoli áttétek, és a
súlyosabb társbetegségek hiánya teszi elvégezhetõvé az
igen nagy mûtéti megterhelést jelentõ beavatkozást.
Kezelés nélkül e betegcsoport túlélése 1 év alatt van.

A mûtéti megoldást befolyásolja a tumor típusa és kiter-
jedése, a vena cava érintettségének szintje, a cava obstruk-
ció foka és a vénás kollaterális hálózat fejlettsége. A mûtéti
behatolás lehet median laparotomia (I. szint), jobb oldali
thoraco-laparotomia, vagy kétoldali subcostalis metszés
(II-III. szint), vagy cardiopulmonalis bypass szük-

ségessége esetén az elõbbiek kombinációja median ster-
notomiával (IV. szint). 

A mûtét a tumoros vese radikális, perirenalis zsírszövet-
tel és nyirokcsomókkal együtt történõ eltávolításából áll. A
tumorthrombus szerencsés esetben cavotomiából egy-
szerûen kivehetõ, ugyanebbõl a feltárásból az ellenoldali v.
renalisba terjedõ thrombus is eltávolítható. Magasra ter-
jedõ thrombus esetében (IV. szint) sternotomiából car-
diopulmonalis bypass beállítása és a jobb pitvar meg-
nyitása válhat szükségessé. 

Thrombectomia után általában vénás rekonstrukcióra
nincs szükség, a beteg tartós postoperativ anticoagulálása
azonban feltétlenül szükséges lesz. Amennyiben a tumor a
cava falát is infiltrálja és annak resectiója szükséges, folt-
plastica vagy segmentalis cava pótlás jön szóba gyûrûvel
erõsített PTFE grafttal.

Infrarenalis vena cava occlusio esetén (I. szint) a
betegek általában jól tolerálják a cava resectióját rekon-
strukció nélkül. A suprarenalis szakasz (II-III. szint)
rekonstrukciója nélkül a betegek mintegy 50%-ánál
átmeneti, vagy tartós renalis diszfunkció alakul ki, ezért
ennek a szakasznak a lehetõség szerinti helyreállítása java-
solt. Több szerzõ sikeres mûtétrõl számol be, ahol a vena
cava suprarenalis szakaszának resectióját és major májre-
sectiót végeztek egy ülésben. 

Radikális nephrectomián és vena cava tumorthombus
eltávolításán átesett betegek operatív mortalitása 2,7% és
13% között van. A leggyakoribb postoperatív szövõd-
mények között található a myocardialis ischaemia, pul-
monalis szövõdmények, pitvari ritmuszavarok, veseelégte-
lenség és a vérzés, ezek aránya 10-31%. A leggyakoribb
postoperatív halálok a tüdõembolia. A rövid, nagy
átmérõjû cava pótló graftok nyitvamaradási rátája igen jó. 

A radikális vesetumor eltávolítás és cava thrombecto-
mia utáni 5 éves túlélés 50%, távoli áttétek hiányában a
68%-ot is eléri. A túlélési arányt jelentõsen befolyásolja a
távoli áttétek jelenléte (5 éves: 0-8%), a környéki nyirok-
csomók érintettsége (5 éves: 17%). Az irodalom szerint a
tumorthrombus jelenléte vagy hiánya a túlélésre
közvetlenül nincs befolyással, bár a mûtéti megterhelést
jelentõsen növeli. Inkomplett resectio esetén a túlélési
eredmények igen rosszak.

Betegek és adatok
A Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti

Klinikáján 2000. január 1. és 2006. október 1. között
összesen 18 beteget operáltunk vesedaganat miatt, közülük
12-nél vena cava propagatio miatt vénás rekonstrukció is
történt. Intézetünk profiljából adódóan csak olyan vesetu-
moros betegek kerülnek nálunk mûtétre, akiknél a mûtét
elõtti kivizsgálás során nagyérre történõ terjedés, és emiatt
érsebészeti beavatkozás szükségessége is valószínûsíthetõ.
(1. ábra)

A 12 vena cava mûtéten átesett beteg átlagéletkora 56
(22-71) év volt, közülük 8 férfi, 4 nõ, a jobb és bal oldali
tumorok aránya 10:2. Három betegnél haematuria, 2 beteg-
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nél pulmonalis embolisatio, 4 esetben hasi fájdalom, a
többi betegnél alsó végtagi oedema, lázas állapot miatt
történt a kivizsgálás, egy betegnél pedig egyéb vizsgálat
kapcsán mellékleletként fedezték fel a vesetumort. A pre-
operatív CT vizsgálat pontosan leírta a tumorthrombus
jelenlétét, egy betegnél a preoperatív ECHO-n jól látszott
a jobb pitvarba lógó thrombus. A mûtét elõtt már találtak
környéki nyirokcsomó propagatiot 2 betegnél, és leírtak
távoli (csigolya, tüdõ, máj) metastasist 4 esetben.  A
tumorthrombus kiterjedése szerint 7 beteg tartozott a II.
csoportba (suprarenalisan terjedõ thrombus), 4 a III. cso-
portba (retrohepaticusan is terjedõ thrombus), 1 pedig a IV.
csoportba (pitvarba lógó thrombus).

A mûtéti behatolás minden esetben median laparotomia
volt, 2 betegnél végeztünk median sternotomiát, majd car-
diopulmonalis bypass védelemben thrombectomiát a jobb
pitvarból, illetve akutan pulmonalis embolectomiát.
Radikális nephrectomia és nyirokcsomó blokkdissectio
mellett cava thrombectomia történt 10 esetben (ebbõl egy
betegnél a jobb pitvarból is cardiopulmonalis bypass
védelemben), a vena cava inferior ligaturájára 2 betegnél
került sor. A máj mobilizálására egy alkalommal sem volt

szükség. Egy alkalommal észleltünk intraoperatív pul-
monalis embolisatiót, amelyet azonnali thoracotomia és
pulmonalis embolectomia követett. Egy beteget vesztet-
tünk el közvetlenül mûtét után, ez a beteg már igen súlyos
állapotban, Budd-Chiari syndroma tüneteivel került
mûtõasztalra. Az átlagos postoperativ ápolási idõ 8 nap
volt. 

A betegek postoperatív onkológiai kezelése onkológiai
centrumban történt. Histologiailag a tumorok többsége
hypernephroid carcinomának bizonyult. Az átlagos túlélési
idõ a 12 vena cava mûtéten is átesett beteg esetében 10 (0-
29) hónap volt.

Megbeszélés
A vena cava thrombosist is okozó vesetumorok

esetében az egyetlen kezelési lehetõséget a mûtét jelenti.
Amennyiben a mûtét idején metastasis még nem jelent
meg, az kuratívnak, míg távoli áttétek esetén palliatív
megoldásnak tekinthetõ. Ez utóbbit immunterápia követ-
heti. Cava thrombus megjelenésekor a tumor rendszerint
már jelentõs méretû, tüneteket okoz és gyakran metastati-
sal.

1. ábra. Jobb oldali, vena cavaba törõ vesetumorról készült CT felvétel.
Fig. 1. CT scan of a right renal carcinoma involving the vena cava.
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A preoperatív diagnosztika pontos képet ad a cava
thrombosis kiterjedésérõl, az occlusio mértékérõl, így a
mûtét jól tervezhetõ. Tekintettel az embolia magas koc-
kázatára, ilyen mûtétet szívsebészeti készenlétben érdemes
végezni, mint ezt egyik esetünk is bizonyítja. Az irodalmi
ajánlásokkal szemben gyakorlatunkban a median laparo-
tomiát preferáljuk, mert ebbõl a metszésbõl a mûtét szük-
ség esetén bármely irányban kiterjeszthetõ. A cavotomia
után pozitív nyomású lélegeztetés mellett még a magasra
terjedõ thrombus is csekély kockázattal retrograd úton,
Fogarty katéterrel, vagy nagyobb occlusios ballonnal
eltávolítható, megkímélve ezzel a beteget a thoraco-
laparotomia, illetve a máj mobilizálása által okozott mûtéti
traumától. Pitvarig érõ thrombus esetében sternotomia
végzendõ. Ebben az esetben is megkísérelhetõ a katéteres
embolectomia még a pitvar megnyitása elõtt, és amikor a
thrombus csúcsa megindult lefelé, a szabad lument azon-
nal lefogjuk a további embolisatio megelõzésére.
Egyébként cardiopulmonalis bypass védelmében direkt
thrombectomia szükséges. 

Ha a vena cava lumenét a thrombus elzárja és az nem
távolítható el, vagy a vénafal sérült, infrarenalisan a cava
általában gond nélkül leköthetõ. Suprarenalisan a vénás
elfolyás biztosítására lehetõség szerint rekonstrukció, folt-
plastica, de leginkább gyûrûs PTFE interpositio végzendõ.
Ez a véna méretébõl adódóan technikai problémát
általában nem jelent.

A mûtétet követõen csak preventív dózisú heparin szük-
séges, hiszen különösen nagy a vérzés veszélye a tumor
eltávolítása után visszamaradt hatalmas sebfelületbõl.

A sebgyógyulást követõ utókezelést, és kiegészítõ
terápiát onkológus kollégák végzik, a betegek
utánkövetése velük közösen történik.

Következtetések
A mûtét idõpontjában a cava thrombosist is okozó vese-

tumorok általában már jelentõs méretûek voltak, lokális és
távoli metastasisokat adtak, ez meghatározta a túlélést is. A
környéki szerveket, ereket komprimáló hatalmas terime
eltávolítása a panaszok jelentõs csökkenését hozhatja

magával. A preoperativ diagnosztika, a mûtéti elõkészítés,
a mûtét, a postoperatív kezelés, a késõi gondozás és
utánkövetés több disciplina közös munkája, csak így
tudjuk e súlyos, életet közvetlenül veszélyeztetõ betegség-
ben szenvedõket sikerrel gyógyítani, vagy legalább élet-
minõségüket javítani. 
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Az intervencionális radiológiai megoldás
helye az akut carotis megbetegedésekben

DR. JÁRÁNYI ZSUZSANNA, DR. GÕSI GERGELY, DR. NEMES BALÁZS,
DR. KERTAI MIKLÓS, DR. ENTZ LÁSZLÓ

RADIOLÓGIA

ÖSSZEFOGLALÓ
A carotis endarterectomia (CEA) napjainkban az egyik
leggyakrabban és legsikeresebben végzett érmûtét. Az
utóbbi idõben megjelent közlések a fokozott rizikójú
betegcsoportokban még ennél a mûtétnél is kedvezõbb
eredményekrõl számolnak be a percutan stent-plastica
alkalmazásával.  

A Semmelweis Egyetem Ér-és Szívsebészeti
Klinikáján 2005. június 1. - 2006. október 1. között 424
carotis stent-plastica (CAS) történt. 249 asymptomati-
cus és 175 tünetes esetbõl 9-ben végeztünk akut
tünetek, halmozott TIA, progresszív stroke miatt inter-
venciót.

3 beteg halmozott TIA, 3 igazolt stroke állapotában
volt, míg 3 esetben nem volt pontos információnk, hogy
a betegnek progresszív, vagy már definitív stroke-ja
van. Hat esetben a stenosis rövidszakaszú eredési, míg
2 esetben hosszúszakaszú volt. Az 1 korai postoperatív
esetünkben a mûtéti területtõl distalisan alakult ki a
lumen redukciót okozó plaque-ruptura. Egy, már a
beavatkozáskor is stroke-os beteget veszítettünk el a
beavatkozás utáni napokban. Mindkét, ismerten
stroke-os betegünk tünetei mérséklõdtek, mozgásuk
javult. A többiek tünetmentessé váltak. Bár esetszá-
munk nem túl nagy és az irodalomban megjelent
közlemények is csak kevés esetrõl számolnak be, az
egyedi esetekre szabott döntés és körültekintõen
elvégzett gyors beavatkozás megfelelõ eredményt
hozhat ebben a nagykockázatú betegcsoportban.

KULCSSZAVAK
carotis, stroke, stent

THE ROLE OF ENDOVASCULAR INTERVENTION
IN CAROTID ARTERY ACUTE DISORDERS

Zsuzsanna Járányi M. D.,
Gergely Gõsi M. D,
Balázs Nemes M. D.

Miklós Kertai M.D., László Entz M. D.

Nowadays carotid artery endarterectomy is one of the
most frequent and effective vascular operations.
Recent publications report even better results of percu-
taneous stent implantation in high-risk patients.
Between 1 June 2005 and 1 October 2006 in the
Department of Cardiovascular Surgery of  Semmelweis
University, 424 carotid artery stentings were carried
out. Of the patients 249 were asymptomatic and 175
had symptoms. Interventions were made in nine cases
due to acute symptoms, either recurrent transient
ischemic attack or progressive stroke.

Three patients suffered from recurrent transient
ischemic attack, three were in the state of stroke, while
in three cases we did not have exact information about
progressive or definite stroke. In six cases the steno-
sis was short at the bifurcation, while in two patients it
was long. In the only postoperative case plaque rupture
occurred distal to the site of the operation, which
caused lumen reduction. We lost one patient some
days after the intervention, who had stroke on admis-
sion. Symptoms of both patients with unknown stroke
lessened, their motion improved. The others became
asymptomatic.

Although our case number is not high and publica-
tions also report few cases, individual decisions and
cautiously done, rapid interventions can lead to
acceptable results in this high-risk patient group.

KEYWORDS
carotid artery, stroke, stent
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Bevezetés
A carotis endarterectomia (CEA) napjainkban az egyik

leggyakrabban és legsikeresebben végzett érmûtét. Az
utóbbi idõben megjelent közlések azonban hasonlóan jó,
sõt a fokozott rizikójú betegcsoportokban még kedvezõbb,
eredményekrõl számolnak be a percutan stent-plastica
alkalmazásával. Az egyik legveszélyeztetettebb betegcso-
port az instabil neurológiai állapotú, akut, tünetes, halmo-
zott tranziens ischaemiás attackot (TIA) produkáló, vagy
akut stroke-ot szenvedetteké. Ellátásuk idõpontjának és
módjának megválasztása nagymértékben befolyásolja a
kezelés kimenetelét. A carotis mûtétek eredményessége
ebben a betegcsoportban igen nagy szórást mutat.

Módszer
A Semmelweis Egyetem Ér-és Szívsebészeti Klinikáján

2005. január 1. és 2006. október 1. között 424 CAS történt.
249 asymptomaticus és 175 tünetes, esetbõl 9-ben
végeztünk akut tünetek, halmozott TIA, progresszív stroke
miatt intervenciót. Az akut tüneteket okozó esetek közül 1
restenosis, 1 postoperatív akut plaque ruptura és 7 primer,
scleroticus elváltozás volt. A nemek szerinti megoszlás 1:1
volt, és az átlagéletkor is megegyezett (67,2 év). A kísérõ-
betegségek száma azonban a férfiak között már több volt.

Három beteg halmozott TIA, 3 igazolt stroke
állapotában volt, míg 3 esetben nem volt pontos infor-
mációnk, hogy a betegnek progresszív, vagy már
definitív stroke-ja van. Hat esetben a stenosis rövid-
szakaszú, eredési, míg 2 esetben hosszúszakaszú volt.
Az 1 korai postoperatív esetünkben a mûtéti területtõl
distalisan alakult ki a lumen redukciót okozó plaque-
ruptura.

A beavatkozást az a. femoralis punctiójából, helyi
érzéstelenítésben, heparin védelemben  végeztük.
Eseteinkben különbözõ típusú filtereket és stenteket
használtunk (MoMa, FilterWire, Ultrasoft, Pricese Rx,
Wallstent, NexStent stb). Törmeléket 3 filterben talál-
tunk. A kezelést követõen az intenzív osztályon elhe-
lyezett betegek egy adagban telítõ dózisú, 4x75mg
Clopidogrelt kaptak, agyi keringésjavító infúzió adása
mellett enyhe cerebralis dehydrálást végeztünk (100
ml glutaspar). Tenziójukat monitoroztuk. 12-24 óra
múlva a betegeket mobilizáltuk. Egyéb gyógyszereik
mellett napi 75mg Clopidogrel és Aspirin kombinált
szedését írtuk elõ, legalább 3-6 hónap idõtartamra.

Eredményeink
Egy beteget veszítettünk el a beavatkozás utáni napok-

ban. A CEA-t követõen stroke-ot szenvedett betegnél a

distalisan kialakult plaque-ruptura stenttel való fedése
nem hozott javulást neurológiai állapotában, néhány nap
múlva exitált. Egy betegnél észleltünk hypotoniát, egy
másiknál pedig asystoliát a beavatkozás során, de ezek
az alkalmazott kezelés hatására rendezõdtek. Mindkét
ismerten stroke-os betegünk tünetei mérséklõdtek,
mozgásuk javult. A többiek tünetmentessé váltak. Egy
betegünk, aki a beavatkozást követõen tünetmentessé
vált, myocardialis infarctusban hunyt el az elsõ 30 napon
belül. Bár esetszámunk nem túl nagy, de az irodalomban
megjelent közlemény is csak 28 esetrõl számol be, 1
halál, 2 ischaemiás stroke, 1 intracerebralis haemorrha-
gia eseménnyel.

Megbeszélés
Az extracranialis carotis megbetegedés okozta stroke

prevenciójában az '50-es évek második felétõl a carotis
endarterectomia (CEA) az alapvetõ kezelési mód.
Progresszív, randomizált, multicentrikus tanulmányok
bizonyították, hogy a carotis endarterectomia (CEA)
hatékonyabb a stroke prevenciójában a gyógyszeres
kezelésnél, mind a tünetes, mind a tünetmentes súlyos
carotis szûkületes betegeknél (NASCET, VACSS,
ACAS). Eredményei kiválóak, a perioperatív stroke

<5%, a halálozás <2%. Legutóbb az ACST adatainak
közlésekor vált ismertté, hogy a CEA az asymptomati-
cus, 70%-os elváltozásoknál, a 75 évnél fiatalabb
betegekben az 5 éves stroke rizikót 12%-ról 6%-ra
csökkentette. Ezek a kedvezõ számok a fokozott
rizikójú, sebészi beavatkozásnál nagy kockázatot jelentõ
betegcsoportnál azonban lényegesen magasabbak lehet-
nek. A fejlõdõ percutan endovascularis technika révén az
elmúlt években javuló eredményeket elérõ carotis stent-
plastica (CAS) alternatív megoldást nyújthat ilyenkor. A
korábbi, kedvezõtlen eredményeket hozó vizsgálatok
után (4) az utóbbi idõben közzétett vizsgálatok (SAP-
PHIRE, 22) már igen jó eredményekrõl számolnak be. A
kezdeti összehasonlító tanulmányokban a magasabb
szövõdményarány a védõeszközök és a stent alkalmazás
hiányával magyarázható, valamint azzal, hogy a CEA
tanulmányokhoz képest a betegcsoportok sokkal nagy-
obb rizikójúak voltak. A CAVATAS vizsgálatban már
nem volt lényeges eltérés a CEA és a CAS között, de
mindkét beavatkozás viszonylag magas szövõdménnyel
járt (7). Az eredmények fõleg a több rizikóval bíró
betegek esetén kedvezõbbek a CAS csoportban.  A SAP-
PHIRE egyértelmûen jobb eredményeket hozott a CAS
csoportban, fõleg a tünetes, valamint a coronaria betegek
és diabetesesek között (23). 
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A Cochran review adatai alapján – összehasonlítva az
egyre inkább teret foglaló endovascularis terápia (CAS)
eredményeit a CEA-val – metaanalízis során megállapítot-
ták, hogy a két eljárás hasonló eredményekkel jár a
periprocedurális stroke és halál kockázatát, valamint a
hosszú távú kimenetet tekintve is (a 30 napos halálozási és
stroke esetén odds ratio 1,26, confidence interval [CI]
0.82-1.94) az 1 éves utánkövetésnél odds ratio 1,36, 95%
[CI] 0.87-2.13). A védõeszközök alkalmazása azonban
jelentõsen tovább csökkentette a szövõdmények számát a
CAS csoportban (a 30 napos stroke vagy halálozást 5,3 -
10%-ról 1,8 - 5,2%-ra) (6, 24).

Elõnye a mûtéti megoldással szemben:
– nem igényel altatást,
– nincs perifériás idegsérülés,
– nincs metszés, és pl. haematoma lehetõség a nyakon,
– rövidebb a kórházi tartózkodás,
– magasan elhelyezkedõ, hosszú, sebészileg nehezen

hozzáférhetõ stenosis is ellátható,
– restenosisnál és fibromuscularis dysplasiánál is jól

alkalmazható,
– a diagnosztikával egyszerre végezve gyorsabban

kivitelezhetõ, megszervezhetõ. 
Hátránya:
– több az embolisatiós szövõdmény (gyakran néma

területen) (21),
– a hosszú távú eredmények nem ismertek,
– a korábbi közlések alapján a restenosis arány gyako-

ribbnak tûnik,
– kontrasztanyag allergia stb. 
Az akut elváltozások akut beavatkozást igényelnek, mint

például:
– a carotis interna dissectiója a lumen instabilitása

miatt,
– akut stroke, embolisatiós vagy hypoperfusiós eredettel,
– gravis stenosis, fluctuáló tünetekkel, hypoperfusió

miatt,
- postoperatív akut reocclusió.

A megjelent közleményeknek azonban igen kis száma
foglalkozik az akut tünetek esetén való alkalmazásával, és
azok közül is leginkább a dissectio ellátását említik (20,
25), és általában csak esetismertetések. Két nagyobb tanul-
mány 17-23 beteg adatait ismerteti (8, 10, 12, 13, 14, 15).
A stroke-ot szenvedett, 70-90% közötti szûkületes és csak
gyógyszeresen kezelt betegekben az azonos oldali stroke
rizikója 30 napon belül 3,3%, 3 éven belül, pedig 28,3%.

Akut stroke esetén a carotis rekonstrukció idõpontjának
megválasztása fontos a várható szövõdmények miatt, mint
a hyperperfusió okozta intracerebralis vérzés (1, 16), agy-
oedema és a stroke rosszabbodás, illetve halál. A korai
reperfusió csökkentheti ezen szövõdmények elõfordulását.
Akut stroke esetén a thrombolysis és CAS kombinációja
56%-os eredményt hozhat, szemben a csak gyógyszeres
kezelés 26%-ával (17, 19).

A neurológiai instabilitás mellett fokozza az akut be-
avatkozás rizikóját:

– a 80 év feletti kor,
– a coronaria betegség,
– súlyos neurológiai tünetek,
– oedema a CT-n,
– hosszú, multiplex stenosis,
– gyakorlatlan team, 
– bradycardia hajlam, carotis sinus hyperaesthesia (9).
Az amúgy is nagy kockázatú betegcsoportban csak a

következõk megléte esetén tartjuk elvégezhetõnek a bea-
vatkozást:

– megtartott tudatállapot,
– kis kiterjedésû infarctus,
– enyhe, vagy közepes neurológiai deficit <8 NIHSS,
– 6 órán belüli kezelés,
- CAS és ha kell, thrombolysis a korai stádiumban,
– gyakorlott team,
– védõeszköz alkalmazása: 1. filter, 2. proximalis occlu-

sio (MoMA).
Nagyfokú stenosis, vagy lágy plaque esetén a proxi-

malis blokkolás (MoMa) alkalmazása javasolt a fokozott

AZ INTERVENCIONÁLIS...

Tanulmány Betegszám CAS CEA

CAVATAS (7) 504 10,1 % 9,9%

7 napos stroke és halálozás

ARCHeR 581 10 % 15 %

SAPPHIRE (23) 334 5,8% 12,6%

30 napos morb/mort

CARESS 397 2,1% 3,1%

30 napos morb/mort

PRIAMUS 416 4,56%

30 napos morb/mort

Eurocast registry 897 3,1% 

7 napos stroke/mort 

Pro CAS(5) 3853 2,8 %

comb stroke/mort
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embolisatiós veszély kivédésére (21, 23, 24). A stenosis
mértéke mellett az echolucens plaque-ok is fokozhatják az
embolisatiós szövõdmények számát (3, 18), amit az
indikáció felállításánál mérlegelni kell. A döntést mindig
egyedileg az adott esetre szabva kell meghozni. A
megfelelõen meghozott döntés és elvégzett beavatkozás
hozhat csak kellõ eredményt ebben a nagy kockázatú
betegcsoportban.

Konklúzió
Akut esetekben javasoljuk a CAS választását a CEA-val

szemben.
Majdnem mindig, ha nincs kontraindikációja, fõleg a

következõ esetekben: fokozott rizikójú beteg, mint ISZB,
hypertonia – (kisebb AMI, illetve hyperperfusiós syndro-
ma veszély), ellenoldali carotis érintettség, occlusió –
(rövidebb hypoperfusiós, illetve  kirekesztési idõ).

Az akut tünetek, halmozott TIA, vagy progresszív
stroke esetén az azonnali – védõeszköz használatával
végzett – percutan transluminalis stent angioplastica gyors
és kedvezõ megoldásnak látszik.

Irodalom
1. Abou-Chebl A., Yadav J.S., Reginelli J.P., et al.: Intracranial hem-

orrhage and hyperperfusion syndrome following carotid artery
stenting: risk factors, prevention, and treatment. J. Am. Coll.
Cardiol.  May 5; 43(9): 1596-1601.  (2004).

2. Anzuini A., Briguori C., Roubin G.S., Rosanio S., Airoldi F.,
Carlino M., Pagnotta P., Di Mario C., Sheiban I., Magnani G.,
Jannello A., Melissano G., Chiesa R.  and Colombo A.:
Emergency stenting to treat neurological complications occurring
after carotid endarterectomy. J. Am. Coll. Cardiol. Jun 15; 37(8):
2074-2079. (2001).

3. Biasi G.M., Froio A., Diethrich E.B., Deleo G., Galimberti S.,
Mingazzini P., Nicolaides A.N., Griffin M., Raithel D., Reid D.B.
and Valsecchi M.G.: Carotid Plaque Echolucency Increases the
Risk of Stroke in Carotid Stenting: The Imaging in Carotid
Angioplasty and Risk of Stroke (ICAROS) Study. Circulation,
110(6): 756-762. (2004).

4. Carotid Angioplasty and Stenting With and Without Cerebral
Protection: Clinical Alert From the Endarterectomy Versus
Angioplasty in Patients With Symptomatic Severe Carotid
Stenosis (EVA-3S) Trial Stroke, 35(1): e18-20. (2004).

5. Theiss W.P., Hermanek K., Mathias R., Ahmadi L., Heuser F.-J.,
Hoffmann R., Kerner F., Leisch H., Sievert S., von Sommoggy
and for the German Societies of Angiology and Radiology Pro-
CAS: A Prospective Registry of Carotid Angioplasty and
Stenting Stroke, 35(9): 2134-2139. (2004).

6. Cremonesi C., Setacci A., Bignamini L., Bolognese F., Briganti G.,
Di Sciascio D., Inzitari G., Lanza L., Lupattelli S., Mangiafico C.,
Pratesi B., Reimers S., Ricci G, de Donato U., Ugolotti A.,
Zaninelli and Gensini G.F.: Carotid Artery Stenting: First
Consensus Document of the ICCS-SPREAD Joint Committee
Stroke,  37(9): 2400 - 2409.  (2006).

7. Endovascular versus surgical treatment in patients with carotid
stenosis in the Carotid and Vertebral Artery Transluminal
Angioplasty Study (CAVATAS): a randomised trial. Lancet,
2.357(9270): 1729-1737. (2001).

8. Geisler B.S., Rother J., Kucinski T., Zeumer H., Eckert B.:
Emergency carotid artery stenting in persistent hemodynamic
deficit associated with severe carotid stenosis. Am. J.
Neuroradiol. 26(3): 549-52. (2005). 

9. Gupta R., Horowitz M., Jovin T.G.: Haemodynamic instability
after carotid artery angioplasty and stent placement: a review of
literature. Neurosurg. Focus 18(1). E6. (2005).

10. Hayashi K., Kitagawa N., Takahata H., Morikawa M., Yoshioka
T., Shabani HK., Kitange G., Ochi M., Kaminogo M., Shibata S.:
Endovascular treatment for cervical carotid artery stenosis pre-
senting with progressing stroke: three case reports. [Review] [16

refs. Surg. Neurol. 58(2): 148-54. Discussion 154. (2002). 
11. Hobson R.W. 2nd, Howard V.J., Roubin G.S.: Credentialing of

surgeons as interventionalists for carotid artery stenting: experi-
ence from the lead-in phase of CREST. J. Vasc. Surg. 40(5): 952-
957. (2004).

12. Jovin T.G., Gupta R., Uchino K., Jungreis Ch.A., Wechsler L.R.,
Hammer M.D., Tayal A., Horowitz M.B.: Emergent Stenting of
Extracranial Internal Carotid Artery Occlusion in Acute Stroke
Has a High Revascularization Rate. Stroke, 36(11). 2426-2430.
(2005).  

13. Kim S.H., Qureshi A.I., Levy E.I., Harel R.A., Siddiqui A.M.,
Hopkins L.N.: Emergency stent placement for symptomatic acute
carotid artery occlusion after endarterectomy. Case report. J.
Neurosurg. 101: 151-153. (2004).

14. Kim Y.S., Garami Z., Mikulik R., Molina C.A., Alexandrov A.V.,
CLOTBUST Collaborators: Early recanalization rates and clini-
cal outcomes in patients with tandem internal carotid artery/mid-
dle cerebral artery occlusion and isolated middle cerebral artery
occlusion. Stroke, 36: 869-871. (2005).

15. Mori I.K.T., Izumoto H., Watanabe M., Majima K.: Emergency
carotid artery stent placement in patients with acute ischemic
stroke. Am. J. Neuroradiol.  26(5): 1249-58. (2005).

16. Morrish W., Grahovac S., Douen A., Cheung G., Hu W., Farb R.,
Kalapos P., Wee R., Hudon M., Agbi C., Richard M.: Intracranial
hemorrhage after stenting and angioplasty of extracranial carotid
stenosis.[see comment] Comment in: AJNR Am. J. Neuroradiol.
23(3): 503-4. PMID: 11901031. (2002). 

17. Nedeltchev K., Brekenfeld C., Remonda L., Ozdoba C., Do D.D.,
Arnold M., Mattle H.P., Schroth G.: Internal carotid artery stent
implantation in 25 patients with acute stroke: preliminary results.
Radiology. 237(3): 1029-37. (2005). 

18. Reiter M., Bucek R., Effenberger I., Boltuch J., Lang W., Ahmdi
R., Minar E., Schillinger M.: Plaque Echolucency Is Not
Associated With the Risk of Stroke in Carotid Stenting. Stroke,
37(9):  2378-2380. (2006).

19. Rochemont R.D., Sitzer M., Neumann-Haefelin T., Harmjanz A.,
Berkefeld J.: Endovascular recanalization of acute atherothrom-
botic carotid artery occlusion holds up progressive stroke.
Neuroradiol. 46:583-586. (2004).

20. Sbarigia E., Battocchio C., Panico M.A., Zaccagnini D., Salvatori
F.M., Argentino C.: Endovascular management of acute carotid
artery dissection with a waxing and waning neurological deficit. J.
Endovascular. Therapy 10(1): 45-8. (2003).

21. Vos J.A., van den Berg J.C., Ernst S.M.P.G., Suttorp M.J.,
Overtoom T.T.C., Mauser H.W., Vogels O.J.M., van Heesewijk
H.P.M., Moll F.L., van der Graaf Y., Mali W.P.T. and Ackerstaff
R.G.A.: Carotid Angioplasty and Stent Placement: Comparison
of Transcranial Doppler US Data and Clinical Outcome with and
without Filtering Cerebral Protection Devices in 509 Patients.
Radiology, Febr 1, 234(2): 493-499. (2005).

22. Yadav J., Wholey M., Kuntz R. et al.: Protected Carotid-Artery
Stenting versus Endarterectomy in High-Risk Patients. N. Engl.
J. Med. 351: 1493-150. (2004).

23. Yadav J J.S.: Carotid stenting in high-risk patients: design and
rationale of the SAPPHIRE trial. Cleve Clin. J. Med. 71. Suppl
1: S45-46. (2004).

24. Zahn R., Ischinger T., Mark B., Gass S., Zeymer U., Schmalz W.,
Haerten K., Hauptmann K.E., von Leitner E.-R., Kasper W.,
Tebbe U., Senges J. and for the Arbeitsgemeinschaft Leitende
Kardiologisch Embolic Protection Devices for Carotid Artery
Stenting: Is There a Difference Between Filter and Distal
Occlusive Devices? J. Am. Coll. Cardiol. 45(11): 1769-1774.
(2005).

25. Zaidat O., Alexander M.J., Suarez J.I., Tarr R.W., Selman W.R.,
Enterline D.S., Smith T.P.: Early Carotid Artery Stenting and
Angioplasty in Patients with Acute Ischemic Stroke [Clinical
Studies] Neurosurgery. 55(6):  1237-1243. (2004).

Dr. Járányi Zsuzsanna
Ér- és Szívsebészeti Klinika

1122 Budapest, Városmajor u. 68.

DR. JÁRÁNYI ZSUZSANNA ÉS MTSAI.

34                                                                                                   Érbetegségek, XIV. évfolyam 1. szám, 2007/1.



ÖSSZEFOGLALÁS
A multidetektoros spirál-CT technikával végzett CT-
angiographia, a korszerû MR-angiographiás mód-
szerek, és a szív dinamikus vizsgálatára alkalmas MR
technikák a  szív- és érrendszeri betegségek diag-
nosztikájában a katéteres angiographiát képesek teljes
értékûen kiváltani, és számos vonatkozásban azt
meghaladó információt nyújtani.  Gyermekkorban e
nem-, vagy minimálisan invazív módszerek alkal-
mazása különösen elõnyös, de azt nehezíti a korlátozott
kooperációs készség és a 3-4 éves kor alatt rendszerint
szükségessé váló anaesthesia. A cardiovascularis
betegségek gyermekkorban ritkábbak és spektrumuk
is eltérõ, elsõsorban fejlõdési rendellenességek, gyul-
ladásos-degeneratív, valamint traumás elváltozások
fordulnak elõ, emellett a gyermek onkológiai, illetve
transzplantációs sebészeti gyakorlatban lehet szükség
ez irányú képalkotásra. A CT vizsgálat sugárterhelés-
sel jár, de kivitelezése gyorsabb, csecsemõkorban és
kritikus állapotban sem jelent megterhelést és térbeli
felbontása kedvezõ.  Az MR vizsgálat káros hatás
nélkül komplex morfológiai és funkcionális analízisre
képes, de idõigényes és kisgyermekkorban elvégzése
körülményes lehet. Közleményünkben áttekintjük a
két módszer technikai vonatkozásait és az egyes
betegségcsoportokban nyújtott lehetõségeiket.

KULCSSZAVAK
spirál CTA, congenitalis cardiovascularis betegségek,
cardiovascularis MRA

CARDIOVASCULAR CT AND MR IMAGING
IN CHILDHOOD

György Balázs M. D., Attila Tóth M. D.

Spiral CT-angiography with multidetector technique,
MR-angiography and dynamic cardio-MR techniques
can replace and in some aspects surpass catheter
angiography in the diagnosis of cardiovascular dis-
eases. These non- or minimally-invasive techniques
are of particular advantage in childhood: however, their
application may be restricted by limited patient cooper-
ation and the need for anaesthesia under the age of 3-
4 years. Cardiovascular diseases are uncommon in
childhood and their spectrum is different: congenital
anomalies, inflammatory-degenerative diseases, trau-
mas are primarily seen and preoperative assessment
in oncology and organ transplantation may necessitate
cardiovascular imaging in children. CT exposes the
child to ionising radiation, while the rapid image acqui-
sition is associated with minimal patient strain even in
infants and patients in critical condition. CT has high
spatial resolution. MR provides complex morphologi-
cal and functional information but the study is time-
consuming and often difficult to perform in young chil-
dren. Technical consideration of the two methods are
reviewed with a discussion of their diagnostic value in
the different groups of disorders.

KEYWORDS
spiral CTA, congenital cardiovascular diseases, cardio-
vascular MRA 

Cardiovascularis CT és MR diagnosztika
gyermekkorban

DR. BALÁZS GYÖRGY, DR. TÓTH ATTILA

RADIOLÓGIA 2

Érbetegségek, XIV. évfolyam 1. szám, 2007/1. 35



Bevezetés
A CT és MR technológia olyan fejlettségi szintet ért el

napjainkra, hogy a szív- és érrendszer vizsgálata rutin
lehetõséggé vált. Nagyrészt kikristályosodtak azok az
indikációs területek, ahol e modalitások felválthatják, vagy
kiegészíthetik a korábban szinte egyedüli képalkotó vizs-
gálati lehetõséget jelentõ katéteres angiographiát. Egyik
ilyen, viszonylag csekély számú, de speciális
követelményeket támasztó vizsgálati indikációs terület a
gyermekkori diagnosztika. A cardiovascularis meg-
betegedések javarészt felnõttkorban fordulnak elõ, ezen
belül is dominál az atheroscleroticus hátterû obliteratív
verõérbetegség és annak másodlagos következményei.
Gyermekkorban a szív-érrendszeri betegségek nemcsak
lényegesen ritkábbak, de spektrumuk is eltérõ. A
veleszületett szív-nagyér fejlõdési rendellenességek
gyakran már az élet elsõ óráiban súlyos tüneteket okoznak,
így az ez irányú képalkotó diagnosztikára is már egészen
korán szükség lehet. A szerzett betegségek csecsemõ- és
serdülõkor között bármikor elõfordulhatnak.

A gyermekkori cardiovascularis képalkotást több
tényezõ is nehezíti. A jó minõségû, pontos diagnosztikus
információt nyújtó vizsgálat alapfeltétele a beteg kooperá-
ciója: a megfelelõ ideig mozdulatlanul fekvõ betegnek a
vizsgálat  közben  meghatározott  rövid  idõtartam(ok)ra
vissza kell tartania lélegzetét. A másik fontos tényezõ a
szív és nagyerek pulzációjából származó zavaró hatások
kiküszöbölése. Mindezek miatt a gyermekkori cardiovas-
cularis diagnosztikában a lehetõ leggyorsabb képalkotási
technikák használata indokolt. Közleményünk célja e
korszerû technikai lehetõségek összefoglalása.

CT
Az érrendszer CT-vel történõ ábrázolása a spirál-, vagy

helicalis-CT technika bevezetése óta vált lehetõvé: a
spirál-CT volumetrikus adatgyûjtésre képes, a korábbi-
aknál lényegesen gyorsabban, így egy régió leképezése
egy légzésvisszatartásban kivitelezhetõ. Az ezredforduló
után a multidetektoros spirál-CT technika került
bevezetésre, ami egyrészt még gyorsabb adatgyûjtést tesz
lehetõvé, másrészt rutinszerûen vékony szeletvastagság
használatára ad módot nagyobb régiók (például: mellkas-
has-kismedence) teljes vizsgálatára is. A szubmilliméteres
(0,5-0,6 mm) metszetvastagság valódi izotrópikus vizs-
gálatot eredményez, azaz 3 dimenziós feldolgozás esetén a
tér bármely irányában a térbeli felbontás megegyezik. A
spirál CT-angiográfiának (CTA) nevezett vizsgálati techni-
ka multidetektoros CT alkalmazása esetén tulajdonképpen
alig tér el a rutinszerûen is alkalmazott CT technikától:
intravénás kontrasztanyag bólus beadását követõen a vizs-
gált régióról célzott (vékony rétegû) CT vizsgálat történik
akkor, amikor a kontrasztanyag bólus az adott érszakaszon
éppen áthalad. Ehhez lehetõség szerint bólus detektáló
segédprogram szükséges, így a kontrasztanyag beadás és
az expozíció kezdete közötti késleltetés nem becslésen ala-
pul, hanem az indítás a kérdéses érterület optimális kont-

rasztanyag telõdésekor történik. A vizsgálat eredetileg
keresztmetszeti képekbõl álló képanyagát másodlagosan
feldolgozva tetszõleges orientációjú 2D és 3D reformált
felvételek nyerhetõk megfelelõ program segítségével. A
multidetektoros CTA lehetõvé teszi mm-es nagyságrendû
perifériás érképletek jó minõségû ábrázolását, és tetszés
szerint a felvétel több fázisban is megismételhetõ, így az
artériák után a vénák telõdésére optimalizált késõi fázisú
felvételek is készíthetõk. A CTA technika EKG vezérléssel
párosítva a szív és a koszorúerek ábrázolására is alkalmas.
Amennyiben az EKG jelet a – megfelelõ technikával
végzett – vizsgálat adatgyûjtésével párhuzamosan re-
gisztráljuk, akkor utólag kiválogathatjuk az RR ciklus
adott intervallumaiban nyert adatokat és tetszõleges fázisú,
pulzációs mûtermékektõl mentes képeket rekonstruál-
hatunk. Ez a technika képezi az alapját a coronaria CTA
vizsgálatnak, amely az utóbbi években a radiológia egyik
leglátványosabban fejlõdõ területe.

A CTA vizsgálat gyermekkori alkalmazása szempont-
jából igen elõnyös a módszer gyorsasága. A 10 másod-
percen belüli expozíciós idõ a még korlátozottan kooperá-
cióképes kisgyermekek esetében is reményt ad az ered-
ményes légzésvisszatartásra, illetve, ha ez nem lehetséges,
a folyamatos felületes légzésbõl származó mûtermékek a
gyors felvételt kevéssé zavarják. 

MR
Az érrendszer MR-rel történõ ábrázolása kontraszt-

anyag alkalmazásával és anélkül is lehetséges. A natív
MR-angiográfiát (MRA) az teszi lehetõvé, hogy az áramló
vér mágneses sajátságai eltérnek a stacioner szövetekéitõl,
így megfelelõ paraméter beállításokkal képesek vagyunk
olyan mérést végezni, amely csak a gyors áramlású ér-
képleteket ábrázolja. Az ún. time of flight (TOF) tech-
nikájú MRA a DSA-hoz hasonló, 3D megjelenítést nyújt,
jó térbeli felbontással.  Viszonylagos idõigényessége miatt
a gyakorlatban csak az intracranialis artériák ábrázolására
használatos. Az ugyancsak kontrasztanyag nélküli
fáziskontraszt-MRA technika jelentõségét az adja, hogy
segítségével az áramlás iránya és sebessége is mérhetõ,
illetve EKG-szinkronizáció alkalmazásával teljesen non-
invazív módon meghatározható egy vizsgált érszakaszon
keresztül percenként áramló vér mennyisége.

A kontrasztanyag bólus intravénás beadásával végzett
MRA vizsgálat technikája analóg a CTA vizsgálattal: a
bólus beadását követõen megfelelõ késleltetéssel végzett
3D gradiens echo típusú mérés történik a vizsgált érsza-
kasz magasságában, amelynek adatait utólagosan feldol-
gozva készülnek DSA-szerû, illetve 3 dimenziós jellegû
ábrázolások.  A korszerû berendezések lehetõvé teszik a
mérés egy légzésvisszatartásban (10-20 sec) történõ
kivitelezését.  A paramágneses Gadoliniumot tartalmazó
MR kontrasztanyag akkumulációjának helyén a T1 relaxá-
ciós idõt erõteljesen rövidíti, ami a kontrasztanyaggal
feltöltött érképletekben kifejezett jelintenzitás emelkedést
vált ki.  A CT-vel ellentétben az MR felvételeken a cson-
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tok nem ábrázolódnak magas jelintenzitással, az MRA
felvételeken gyakorlatilag nem is láthatók.  Ez egyszerûb-
bé teszi az MRA vizsgálatok utólagos adatfeldolgozását,
mivel nincs szükség az érképletekkel összevetülõ csontok
„eltávolítására“.  Az érképletekre célzott MRA mérések
mellett mindig szükséges hagyományos metszeti képeket
is készíteni, mivel az MRA – a DSA-hoz hasonlóan –
szinte csak az érlument feltöltõ kontrasztanyagot jeleníti
meg, és nem eléggé informatív az érfal és a perivascularis
térség viszonyairól.

A szív vizsgálata az MR diagnosztika egyik legdi-
namikusabban fejlõdõ területe. EKG-vezérlés mellett
különbözõ karakterû álló és mozgó felvételek készíthetõk,
amelyek lehetõvé teszik a szív komplex morfológiai és
funkcionális analízisét. Ún. „black blood“ típusú spin echo
jellegû felvételeken tetszõleges síkban, pulzációs mûter-
mékektõl mentesen ábrázolhatók az egyes anatómiai
képletek. A gradiens echo jellegû „bright blood“ típusú
mérés egy légzésvisszatartás alatt 15-25 felvételt ered-
ményez, amelyek a szívciklus eltérõ fázisait jelenítik meg.
Ezeket a képeket moziszerûen megjelenítve a pulzáló szív
metszeti képeit látjuk. E célra legszélesebb körben a „bal-
anced steady state free precession“ (a különbözõ
gyártóknál TrueFISP, FIESTA, vagy balanced-FFE)
szekvenciák használatosak, amelyek a cardialis MR diag-
nosztika egyik alap mérési módját jelentik napjainkban.
Lehetõséget adnak a falmozgás megítélésére, a kontúrok
körberajzolása alapján pedig pontosan, geometriai
extrapoláció nélkül kiszámítható a myocardium tömege, az

egyes szívüregek térfogata, és a szív pumpafunkcióját
jellemzõ olyan paraméterek, mint az ejectiós frakció és a
perctérfogat. A myocardium kóros eltérései direkt ábrázol-
hatók, ezen belül nagy jelentõsége van a gradiens echo
típusú késõi kontrasztanyagos felvételeknek, amelyek
nagy érzékenységgel jelzik a myocardialis infarctus vagy
egyéb gyulladásos-degeneratív folyamatok következtében
kialakult hegesedést. Dinamikus perfúziós méréssel és ter-
heléses vizsgálatokkal a szívizomzat latens ischaemiája is
detektálható.

Az MR képalkotás nem teszi ki a beteget ionizáló su-
gárhatásnak, ami a gyermekkori alkalmazás szempont-
jából különösen elõnyös. A vizsgálat lehetõséget nyújt
együlésben magas specifitású szöveti információ, cardio-
vascularis anatómiai információ és funkcionális-haemody-
namikai információ nyerésére. Az MR kontrasztanyaggal
járó mellékhatások minimálisak, nephrotoxicitással nem
kell számolni. Ugyanakkor maga a vizsgálat, még ha az
egyes mérések légzés visszatartásnyi idõre is rövidültek,
egészében hosszadalmas, érvizsgálat esetében 20 perc,
komplex szívvizsgálat esetében 40-60 perc.  A mozdulat-
lanság mellett pontos légzési kooperációra is szükség van,
bár a legkorszerûbb mérési technikák alkalmazásával már
szabad légzés mellett is kivitelezhetõ a vizsgálat.
Átlagosan 4 éves életkor alatt kell az MR vizsgálathoz
altatást alkalmazni, aminek kivitelezése több szempontból
is nehezített: a beteg a vizsgálat közben korlátozottan hoz-
záférhetõ, a légzés és keringés monitorozása csak MR-
kompatibilis eszközökkel lehetséges, esetleges kompliká-
ció elhárítására csak a vizsgáló helyiségen kívül van mód.
Mindez a cardiorespiratoricusan instabil kisgyermekek
esetében az MR vizsgálatot kontraindikálhatja. További
relatív hátrány a CT-vel szemben, hogy a gyors adatnyerés
érdekében a cardiovascularis mérõ szekvenciák általában
alacsonyabb képmátrixot használnak (például: 256x224,
míg a CT 512x512), így a térbeli felbontás valamivel ala-
csonyabb.

Nagyér fejlõdési rendellenességek
E csoportba elsõsorban a mediastinalis értörzsek anomáliái
tartoznak, de ritkábban a rekesz alatt, illetve a fej-nyaki
régióban is elõfordulnak fejlõdési zavarok.

Az ébrényi aortaívek a normális fejlõdés során komplex
involution mennek át, amelynek zavarai változatos
anatómiai viszonyokat eredményeznek az aortaív és a
supraaorticus artériák vonatkozásában. Ezen állapotokat a
vascularis ring gyûjtõnéven foglaljuk össze, bár csak egy
részük jár valódi érgyûrû képzõdésével a trachea és az
oesophagus körül. Leggyakoribb az aberráns (retro-
oesophagealis lefutású) jobb a. subclavia, amit a. lusoriá-
nak is nevezünk (1. ábra), valamint a jobb oldali aortaív
bal oldali aberráns a.subclaviával. A teljes kettõs aortaív
ritkább, ez a klasszikus ring. Az aortaív anomáliák klinikai
jelentõségét a légutakra és oesophagusra kifejtett komp-
ressziós hatás adja: már csecsemõkorban, akár akut, súlyos
tünetekkel járó stridor, dysphagia, máskor csak a késõbbi

1. ábra.
Aberráns jobb a. subclavia CTA vizsgálata 3 hónapos

csecsemõben. A 3D volumen megjelenítés együtt
ábrázolja az artériákat és légutakat,
érzékeltetve azok térbeli viszonyait.

Fig. 1.
CT-angiography of aberrant right subclavian artery

in a 3-month-old infant. 3D volume rendering
demonstrating the complex anatomy

of arteries and airways.
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életkorban elõforduló ismételt légúti infekciók hívják fel a
figyelmet a mediastinalis éranomáliára. A diagnózis vi-
szonylag biztosan felállítható kontrasztanyag nyeletéssel
kiegészített mellkas röntgennel, de az anomália tipizálása
pontosabb képalkotást igényel. Erre elsõsorban akkor van
szükség, ha a tünetek súlyossága alapján mûtéti korrekció
is mérlegelésre kerül. Tisztázandó az aortaív helyzete,
esetleges kettõzöttsége, a supraaorticus ágak eredési vi-
szonyai, lehetõség szerint a ductus arteriosus oldalisága.
Az értörzsek 3D megjelenítése a mûtéti tervezésben nyújt
segítséget. Mind a CTA, mind az MRA vizsgálat alkalmas
a mediastinalis nagyerek anatómiai viszonyainak pontos
ábrázolására. A CT mellett szól az, hogy a légutakat és
tüdõt is részletgazdagon ábrázolja, így a következményes
légúti kompresszió és esetleges pulmonalis szövõd-
mények, vagy társuló anomáliák is egy felvételen ábrázol-
hatók. 

A bal a. pulmonalis aberráns eredése, az ún. pulmonalis
sling ritka anomália: a bal pulmonalis a jobb a. pulmona-
lisból már a jobb hilus közelében ered és dorsal felé, majd
balra kanyarodva a trachea és az oesophagus között halad
a bal hilus felé. Parittyaszerû hatása miatt jellegzetes
stenosist okoz a trachea distalis szakaszán és a jobb
fõhörgõ eredésén, ami rendszerint már korán súlyos

tünetekkel jár. Kimutatására a CTA a legcélszerûbb mód-
szer, amelynek primer axialis síkú felvételei elégségesek a
diagnózishoz, a légúti stenosis coronalis síkú reformált
felvételen ábrázolható.

A coarctatio aortae talán a legismertebb, és klinikai
következményeit tekintve is legmélyrehatóbban elemzett
éranomália (2. ábra). Tipikusan hamar észlelésre kerül és
primer kivizsgálása részeként e gyermekek az elsõ élethó-
napokban hagyományos arteriographián esnek át. A
katéteres vizsgálat, bár invazivitása miatt nem veszélyte-
len, a keringésdinamikáról is információt nyújt és direkt
nyomásmérés végezhetõ. A coarctatio mûtéti, vagy
endovascularis intervencióval történõ korrekciója után is
gyakran marad vissza residualis stenosis (amit helytelenül
recoarctatiónak hívnak), valamint a mûtéti terület késõbbi
pseudoaneurysma kialakulásának kedvezhet.

Hagyományosan kontroll vizsgálatként is a nyomás-
méréssel kiegészített katéteres angiographiára került sor,
illetve bizonyos mértékig kisgyermekkorban az ultra-
hangvizsgálat is képes megítélni a viszonyokat.
Napjainkban a követés során általában csak akkor történik
invazív vizsgálat, ha együlésben ballon dilatáció és/vagy
stent beültetés lehetõsége is fennáll. A morfológiai kép
tisztázására a CTA és MRA vizsgálat is megfelelõ.

Congenitalis vitiumok
Az anomáliák fõ típusai csoportokba sorolhatók, és a

klasszikus syndromák leírása már évszázados múltra tekint
vissza. Viszonylag ritka egy-egy rendellenesség tiszta
megjelenése. A klinikai tünetek esetenként már a
megszületéskor igen súlyosak, és azonnali életmentõ be-
avatkozást igényelnek. A diagnosztika alapvonalát az
echocardiographia képezi, ami gyermekekben a jobb
akusztikus ablak miatt szélesebb ábrázolási lehetõséget
nyújt, mint felnõttkorban. Mindmáig nem nélkülözhetõ a
katéteres invazív diagnosztika, amely a szívüregek mor-
fológiáját, telõdési viszonyait, az elzáródásokat, illetve
kóros kommunikációkat ábrázolja, és direkt nyomásmérési
lehetõséget nyújt, emellett bizonyos azonnali terápiás,
vagy palliatív intervenciók lehetõségével jár. A szív MR
vizsgálata igen kedvezõ a vitiumok komplex elemzésére.
Az atípusos helyzetû szívüregek, billentyûk, szájadékok,
beültetett graftok és terelõfoltok ábrázolására szolgáló tet-
szõleges síkú metszeti képek készíthetõk. Mozgóképeken
megítélhetõ a falmozgás és billentyûk mozgása, felismer-
hetõk az áramlási jet-ek, turbulenciák, a szívüregekben
elhelyezkedõ és a fallal összefüggõ, vagy szabad thrombu-
sok. A kamrafunkció és a kamraizomzat tömege – mindkét
kamra vonatkozásában – pontosan mérhetõ. A kiáramlási
pályákon és a nagyér törzsekben áramlásmérés végezhetõ,
a két vérkör perctérfogatának aránya alapján a shuntvolu-
men kvantifikálható. Pulmonalis ág stenosis esetén differ-
enciált áramlásméréssel becsülhetõk a haemodynamikai
következmények. Kontrasztanyagos MRA vizsgálattal
ábrázolhatók a nagyér szájadékok, felismerhetõk a társuló
nagyér anomáliák és a mediastinalis kollaterálisok, ame-

2. ábra.
Coactatio aortae kontrasztanyagos MRA vizsgálata.

Típusos lokalizációjú stenosis,
mellkasfali collateralisatioval.

Fig. 2.
Contrast-enhanced MR-angiography (CE-MRA)
of aortic coarctation. The stenosis is in typical

location with chest wall collaterals.
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lyek ábrázolásában a katéterezéssel összehasonlításban
pontosabb. A vizsgálat az egyszerûbbnek tekinthetõ
szívhibák esetében (persistalo Botall vezeték, v. pul-
monalis transpositiók) is értékes többlet információt nyújt
az ultrahanghoz képest, indikációja a napi gyakorlatban
még nem általános. Izolált, secundum ASD, izolált VSD,
illetve egyszerû billentyûhiba esetén az ECHO önmagában
elégséges, azonban társuló egyéb rendellenességek esetén
indikált a szív MR is. Az összetettebb és bonyolult,
gyakran több lépésben történõ mûtéti korrekciót igénylõ
vitiumok (univentricularis állapotok, conotruncalis
anomáliák) esetében már napjainkban is elfogadott az MR
vizsgálat diagnosztikus értéke. Különösen nagy jelen-
tõsége van a postoperatív kontroll vizsgálatoknak (például:
Fontan, Glenn, Norwood mûtét után), ahol a továbblépés
megtervezésében a kamrafunkciók és a kamraizom tömeg
pontos ismerete perdöntõ (3. ábra). A primer diag-
nosztikában az MR alkalmazása még kevéssé széles körû,
elsõsorban azért, mert csecsemõkorban az idõigényes vizs-
gálat altatásban történõ kivitelezése nem veszélytelen,
különösen a cardiorespiratoricusan instabil betegeknél.
Emellett apnoe biztosítása nélkül a felvételek képélessége
csökken (újabb technikák használatával kiküszöbölhetõ), a
teljes relaxációban, kontrollált lélegeztetés mellett végzett
vizsgálat pedig nehézkesen kivitelezhetõ. A kooperációra
már alkalmas 5-6 éves kor felett minden primer, vagy post-
operatív vitiumos beteg MR vizsgálata indokolt, ameny-
nyiben mûtéti korrekció lehetõsége mérlegelhetõ.

Haemangiomák és vascularis malformatiok
A valódi, csecsemõkorban megjelenõ, majd a késõbbi

években spontán involution átmenõ haemangioma capil-
larae az esetek döntõ többségében ultrahang vizsgálaton
túl nem igényel további képalkotó diagnosztikát. Kivételt
azok az esetek képeznek, amelyek nagy tömegük,

lokálisan kifejtett térfoglaló hatásuk révén életveszélyes
állapotot okoznak, vagy értékes szervre gyakorolt kom-
pressziós hatásuk irreverzibilis károsodással járhat (4.
ábra). A gyakori fej-nyaki lokalizációjú haemangiomák
például életveszélyes légúti stenosist, peri-intraorbitalis
lokalizációban pedig bulbus károsodást okozhatnak. A
multiplex intrahepaticus haemangiomatosis (helytelenül:
haemangioendotheliomatosis) májelégtelenséget és a
shuntszerûen felgyorsult áramlás miatt cardialis decom-
pensatiót okozhat. CT vagy MR vizsgálat elsõsorban a
korai, proliferatív fázisban lehet szükséges, célja általában
nem a diagnózis felállítása – azt a jellegzetes klinikai kép
többnyire megalapozza –, hanem a mûtét, vagy katéteres
emboloterápia elõtti tájékozódás. A légúti kompressziót
okozó és a visceralis szerveket érintõ haemangiomák
esetében célszerûbb CTA vizsgálatot végezni. A lágyrész
elváltozások egyébként pontosabban elhatárolhatók MR
felvételeken. T2 súlyozott felvételeken jelintenzitásuk
magas. Kontrasztanyagos CT vagy MR felvételeken lo-
bulált kontúrú, élénk halmozású tumor ábrázolódik, amely
a kontrasztanyagot vénás fázisban is intenzíven tartja. Az
intrahepaticus elváltozások követhetik a felnõttkori „cav-
ernosus haemangiomákra“ jellemzõ centripetális telõdési
sémát, azaz centrális részük csak késõi fázisban mutat tel-
jes betelõdést. CTA vagy MRA felvételek 3D
kiértékelésével demonstrálhatók a gyakran tág afferens
artériák és vénák. Egy-másfél éves kor után, a haeman-
giomák spontán involutiójának megkezdõdésével terápiás
ténykedés és ezzel együtt képalkotó diagnosztika rendsz-
erint nem szükséges.

A terápiás megközelítés szempontjából elsõdleges a
magas áramlású, arterio-venosus shunttel járó malfor-
matiók felismerése. Ez többnyire duplex ultrahangvizs-
gálattal lehetséges, az afferens artériákban mérhetõ, jel-
legzetes magas sebességû, alacsony impedanciájú áramlás,

3. ábra. Teljes nagyér transpositio miatt végzett Senning mûtét utáni állapot MR vizsgálata. SSFP felvételek:
a) négyüregi, b) rövid tengelyi és c) az alsó cava csatornára fektetett síkban.

Tágult, hypertrophiás systemás jobb kamra mellett a morfológiai bal kamra izomtömege
a szokványostól elmarad. A bal pitvar korábbi helyét terelõfolt foglalja el.

Fig. 3. Follow-up MRI study after Senning procedure, performed for the correction of complete transposition of
the great arteries. Steady state free procession images in a) four chamber, b) short axis views and

c) in paraxial view optimized on the lower caval channel. Dilated, hypertrophic systemic right ventricle.
The myocardial mass of morphologic left ventricle is poor. The baffle is in the  left atrium's usual location.
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a nidusban, azaz a voltaképpeni shuntök helyén tapasztal-
ható extrém magas sebesség és turbulencia, valamint az
afferens vénákban észlelhetõ arterializált keringés alapján.
Az alacsony áramlású malformatiókban mindez nem
észlelhetõ, ehelyett elõfordulhatnak szabálytalan vénás
áramlást mutató, cavernosus érképletek, cysticus elvál-
tozások, szabálytalan architecturájú lágyrészek.
Amennyiben az ultrahangvizsgálat arterio-venosus mal-
formatióra utal, a továbblépés lehet direkt katéteres
arteriographia, amellyel egy ülésben szelektív-szuper-
szelektív embolisatio is végezhetõ, amennyiben az
elváltozás arra alkalmas. Ezt megelõzõen mérlegelhetõ
MRI vizsgálat elvégzése, ami a lágyrészek-csontok
esetleges infiltratív érintettsége szempontjából,
valamint a nidus elhelyezkedése, kiterjedése szempont-
jából informatív. MRA vizsgálat a fõ tápláló ágakat
ábrázolhatja, de a vérellátásban résztvevõ összes ág biz-
tonsággal nem azonosítható, ezért a katéteres arterio-
graphiát teljes értékûen nem váltja ki e vonatkozásban.
Az alacsony áramlású malformatiók obligát MR vizs-
gálati indikációt képeznek, mivel a klinikai gyanút
megalapozó és ultrahanggal is többé-kevésbé azonosí-
tott eltérések hátterében nem ritkán jéghegy effektus-
szerûen lényegesen nagyobb kiterjedésû, és szöveti
érintettségû elváltozás áll. A szabálytalan felszíni vénás
hálózat feltérképezése MR-venographiát igényel, bár e

vonatkozásban több dinamikus információt nyújt a
hagyományos ascendáló venographia. 

A CT vizsgálatnak a vascularis malformatiók diag-
nosztikájában korlátozott szerepe van, elsõsorban a társuló
csont érintettségek kimutatása lehet feladata. 

Gyulladásos-degeneratív betegségek
Gyermekkorban az obliteratív verõérbetegség és

aneurysmaképzõdés hátterében nem atherosclerosis áll,
hanem gyulladásos-degeneratív jellegû kórfolyamatok.

A részben iatrogén jellegû, nagyereket is érintõ bakte-
riális szeptikus folyamatok vezethetnek az aortán és ágain
kialakuló aneurysmához, ami a felnõttkorhoz hasonlóan
CTA vagy MRA vizsgálattal optimálisan ábrázolható.

A Takayasu kór a nagyér törzseket érintõ autoimmun
vasculitis, amely már tizenéves korban jelentkezhet.
Jellegzetesen az aortaívet és a supraaorticus artériák proxi-
malis szakaszát érintõ gyulladásos érfali megvastagodás
alakul ki, amely változó mértékû stenosist, majd végál-
lapotként teljes elzáródást okoz (5. ábra). Érintett lehet a
hasi aorta és annak ágai is, illetve ritkán az a. pulmonalisok
érintettségét is megfigyelték. A tünetek között cerebrovas-
cularis és felsõ végtagi ischaemia jelei és renovascularis
mechanizmusú hypertonia a jellemzõek, az immunológiai
folyamattal összefüggõ laboratóriumi eltérésekkel. A diag-
nózis felállításának kulcsa a képalkotó vizsgálat, amely az

4. ábra.
Jobb válltájon elhelyezkedõ, kiterjedt haemangioma
capillare miatt (altatásban) végzett kontrasztanyagos
MRA vizsgálat 6 hetes csecsemõben. A magas áram-
lás miatt az afferens a. subclavia egyenletesen tágult.
Fig. 4. Haemangioma capillare in the right shoulder
region in six-week-old infant. CE-MRA  in general
anaesthesia. Because of the high flow the afferent

right subclavian artery is evenly dilated.

5. ábra.
Takayasu kór: a T1 súlyozott MR felvételek érfali

megvastagodást mutatnak a bal CCA
és a. subclavia proximalis szakaszán.

Fig. 5.
Takayasu's disease. T1 weighted MR image

demonstrating marked vessel wall thickening
in the proximal segment of left CCA

and subclavian artery.
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érlumen szûkülete és/vagy elzáródása mellett a jellegzetes
érfali megvastagodást is kimutatja. A hagyományos
arteriographia által adott öntvénykép utóbbi vonatkozás-
ban nem nyújt információt, ezért a CT és MR vizsgálat
nemcsak kevéssé invazív jellege, hanem az érfal direkt
ábrázolása miatt is preferálandó képalkotó technika. Az
MR vizsgálat során a T2 súlyozott, lehetõleg zsír-
szupressziós technikával készített felvételek érzékenyen
jelzik az érfal oedemás-infiltratív érintettségét. Késõi kont-
rasztanyagos felvételeken a vaskos érfal kórosan fokozott
halmozása látható a gyulladásos folyamattal összhangban.
A képalkotó vizsgálatoknak a követésben is fontos szerepe
van. Míg a diagnózis felállítása gyakran CTA vizsgálattal
történik, a követésben MRA vizsgálat végzése optimális.
Ezt részben az MR jobb szövetspecificitása magyarázza:
az MR pontosabban ábrázolja az érfal oedemáját és gyul-
ladásos érintettségét, ami a folyamat aktivitásának jele az
egyes érszakaszokon. Másrészt számítani lehet rá, hogy a
betegség ismételt kontroll képalkotó vizsgálatokat igényel,
ami a röntgensugár expozíció kerülésére int.

A Kawasaki betegség nem egyértelmûen tisztázott hát-
terû vasculitis, amely az elsõ életévekben jelentkezik lázas
betegség formájában, szisztémás tünetekkel. A betegség
akut fázisában myocarditis, pericarditis jelentkezhet, rit-
muszavarokkal, majd a szubakut fázistól kezdõdõen
figyelhetõk meg a betegség jellegzetes szövõdményeként
kialakuló koszorúér aneurysmák. A csecsemõ-kisdedkori
képalkotó diagnosztika és követés fõ eszköze az ismételt
echocardiographiás vizsgálat. A coronaria aneurysmák
miatt invazív, katéteres vizsgálat válhat indokolttá, de
ennek alternatívájaként ma már inkább multidetektoros
CTA vizsgálat ajánlható, ami magas diagnosztikus pon-
tossággal képes ábrázolni a tágult koszorúereket. Az MR-
coronarographiás vizsgálati lehetõségek is e vonatkozás-
ban egyre biztatóbbak: a tág coronariák ábrázolására az
alacsonyabb térbeli felbontású MR vizsgálat is alkalmas
lehet, ami a röntgensugár expozíciótól mentes követés
lehetõségét ígéri kontrasztanyag adása nélkül is. Egyúttal
alkalom nyílik a myocardium állapotának megítélésére és
károsodásának pontos felmérésére is, amelyhez kontraszt-
anyag alkalmazására is szükség van. Jelenleg ez még nem
tekinthetõ rutin eljárásnak.

Kawasaki kór ritkábban perifériás artériákon is aneurys-
mát okozhat, ami multiplex módon különbözõ testtájak
artériáit érintheti. Ilyen esetek gyakorlatilag egésztest CTA
vagy MRA vizsgálatot igényelhetnek, ami a kis test-
méretek mellett mindkét módszerrel megvalósítható,
kivitelezése CT-vel egyszerûbb. Emellett a myocardialis
infarctussal analóg módon stroke tünetei is kialakulhatnak,
ami TOF technikájú MRA vizsgálatot indokol.

A moya-moya betegség is tisztázatlan hátterû, cse-
csemõkortól kezdve bármikor elõforduló, de leggyakrab-
ban gyermekkorban jelentkezõ occlusiv érbetegség, amely
az intracranialis artériákat érinti, és progresszív intima
proliferációval jár, ami a circulus Willisii ágait
fokozatosan elzárja. A törzsdúcok régiójában kialakuló jel-

legzetes finom kollateralizációval jár, amirõl nevét is
kapta. Progrediáló cerebrovascularis tüneteket okoz, és
ennek kapcsán derül ki az agyállományt érintõ multiplex
ischaemiás laesio, amellyel összefüggésben a basalis
artériák nem ábrázolódnak szabályosan. A diagnózis
megerõsítéséhez ma már nem szükséges katéteres arterio-
graphia, mind CTA, mind MRA vizsgálat diagnosztikus
értékkel képes ábrázolni a basalis artériás törzseket érintõ
multiplex stenosist-occlusiot és a társuló füstszerû kolla-
teralizációt.

A Marfan syndroma veleszületett kötõszöveti betegség,
amely a nagy artériákban cysticus media degeneratiót
okoz, és már tizenéves korban az aorta fokozódó
dilatatiójával, és dissectiójával jár. Akut dissectio gyanúja
esetén sürgõs CTA vizsgálat végzendõ, ami kis megter-
heléssel néhány perc alatt tisztázza annak típusát („A“
vagy „B“ típusú), az oldalágak érintettségét,
átjárhatóságát, a valódi- és állumen viszonyát. Ha nem
sürgõsségi jellegû a képalkotó vizsgálat indikációja, ked-
vezõbb MRI és MRA vizsgálatot végezni. EKG-vezérelt
„black blood“ és mozgó „bright blood“ felvételeken az
aorta egyes szakaszainak pontos átmérõje megmérhetõ,
akár systoléban és diastoléban külön-külön is. Mindezek
mellett a billentyû funkció is megítélhetõ.

Sérülések – postoperatív állapotok
A végtagi csonttörésekhez társuló érsérülések, ameny-

nyiben akut képalkotó vizsgálatot igényelnek, az legtöbb-
ször katéteres vagy intraoperatív angiographia, ami a trau-
matológiai központokban gyorsabban hozzáférhetõ.
Szubakut-krónikus stádiumban már célszerûbb 3D ábrá-
zolásra is alkalmas módszert választani. A csontok és ér-
képletek egymáshoz való viszonya CTA vizsgálattal ítél-
hetõ meg legjobban. Az ilyen gyermekkori vizsgálati
indikációk tipikus példája a supracondyler humerus törés-
sel összefüggésben kialakuló a. brachialis (és nervus
ulnaris) laesio miatti 3D ábrázolás. Az a. brachialis steno-
sisa, vagy változó hosszúságú elzáródása alakulhat ki,
részben a törvégek közötti becsípõdés, részben a
következményes hegesedés miatt. A medencecsont-törés-
sel járó érsérülések ábrázolására a kismedence magas-
ságában a genitáliák direkt sugárterhelésének elkerülése
végett lehetõség szerint MRA vizsgálat választandó.  

A iatrogén érsérülések jellegzetes példája az újszülött-,
csecsemõkori katéteres cardiovascularis intervenciók utáni
ilio-femoralis arteriás occlusio vagy stenosis. A kis méretû
a. femoralis communison keresztül bevezetett viszonylag
nagy méretû eszközök (például: septotomiás katéter,
occluderek, dilatációs ballonok) a legkörültekintõbb tech-
nika mellett is okozhatnak érfali sérülést. Ez esetben is
igaz, hogy az aktuális klinikai tünetek szegényesek lehet-
nek, a klinikai képet gyakran a beavatkozást szükségessé
tevõ kórállapot (például: coarctatio) uralja, a felnõttkorban
megszokott ischaemiás jelek teljesen hiányozhatnak.
Legtöbbször már csak szubakut-krónikus stádiumban
kerül a beteg ez irányú kivizsgálásra, amikor primer rekon-
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strukció lehetõsége nem áll fenn. A duplex ultrahangvizs-
gálat ideális a régió artériáinak megítélésére és a diagnózis
felállítására. További képalkotás rendszerint akkor merül
fel, ha a végtagnövekedés zavara olyan mértékû, hogy
mûtéti rekonstrukció is mérlegelésre kerül (6. ábra).

Thromboemboliás állapotok
A gyermekkori vénás thrombosis hátterében az esetek

jelentõs részében kideríthetõ valamilyen veleszületett
fokozott thrombosiskészség. Emellett gyakran septicus
állapot és a felnõttkorhoz hasonlóan trauma, iatrogénia,
neoplasia vezethet thrombosishoz. A perinatalis idõszak-
ban – különösen kis súlyú koraszülöttek esetén – alkalma-
zott intenzív terápia részeként perifériás vénabiztosítás
gyakran köldökvéna, vagy v. femoralis felõl bevezetett
katéterrel lehetséges csak. Ennek szövõdményeként az
ilio-femoralis vénákban és a vena portae rendszerben is
kialakulhat thrombosis. A klinikai tünetek esetenként
szegényesek, a diagnózis nem ritkán csak utólag, már
krónikus stádiumban derül ki. A végtagi thrombosis

duplex ultrahangvizsgálattal diagnosztizálható és követ-
hetõ. Az ilio-cavalis, vagy mediastinalis vénás rendszerre
történõ esetleges proximalis terjedés megítélése CTA vagy
MRA vizsgálatot igényelhet. Akut thrombosis gyanúja
esetén, annak kimutatására mindkét módszer alkalmas. A
CTA esetében sugárhigiénés megfontolásból csak egy,
késõi fázisban végzett helicalis mérés végzendõ, amihez
az átlagosnál nagyobb mennyiségû, 2-2,5 ml/tskg kont-
rasztanyagot adunk. Fontos a perifériás véna megfelelõ
megválasztása: a kontrasztanyagot lehetõleg ne az
aktuálisan elzáródott véna felõl adjuk be. Az MRA
esetében tetszõleges fázisú mérés végezhetõ, azt nem kor-
látozzák sugárvédelmi megfontolások, csak a gyermek
kooperációja szabhat határt. Az MRA szekvencia mellett
mindig készítendõk posztkontrasztos hagyományos T1

6. ábra.
Újszülött korban végzett szívkatéterezés okozta
érsérülés: teljes elzáródás a jobb arteria iliaca

rendszeren és femoralis communison.
Kontrasztanyagos MRA vizsgálat MIP felvétele.

Fig. 6.
Arterial injury due to cardiac catheterisation in the

newborn period. MIP image of  CE-MRA.
Complete occlusion of the right iliac and common

femoral arteries.

7. ábra.
A mediastinumot kiterjedten infiltráló thymus

carcinoma 16 éves betegben. Kontrasztanyagos MRA
vizsgálat MIP felvétele. A vena cava superior nem

mutat telõdést, a kontrasztanyag a tág azygos-haemi-
azygos rendszeren át jut a keringésbe. A tumor a

jobb arteria pulmonalist is infiltrálja és szûkíti.
Fig. 7.

Carcinoma of the thymus in a 16-year-old patient with
advanced infiltration of the mediastinal 
structures. MIP image of CE-MRA study.

Lack of contrast filling in the superior vena cava with
venous collateralisation in the azygos-hemiazygos

system. Signs of infiltration and stenosis of the right
main pulmonary artery.
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súlyozott felvételek is, az érfal és a perivascularis terek
megítélésére. Az MRA kissé korlátozott térbeli felbontása
a vénás törzsek viszonylag nagy mérete miatt nem jelent
hátrányt a CTA-val szemben. Krónikus thrombosis esetén
esetleges vénás rekonstruktív mûtét vagy intervenció pon-
tos tervezése céljából és differenciáldiagnosztikai okokból
lehet szükség képalkotó vizsgálatra. Gyakran nehéz az
átjárható, anastomosis képzésre alkalmas véna azonosítása
a lelassult telõdésû, részlegesen recanalisalt distalis
vénákkal és irregularis, fonatszerûen telõdõ kol-
laterálisokkal összefüggésben. E célból a jobb térbeli fel-
bontású és élesebb kontúrokat adó CTA kedvezõbb.

A vénás thrombosis szövõdményeként bekövetkezõ
pulmonalis embolia is ritka gyermekkorban, elsõsorban
septicus embolisatio formájában, illetve érbe törõ tumoros
folyamat esetén találkozunk vele. Diagnosztikájában, a
felnõttkori esetekhez hasonlóan, a CTA vizsgálat a
legérzékenyebb, amely az embolus direkt kimutatására
alkalmas egészen subsegmentalis ágak szintjéig, emellett a
tüdõparenchyma és a mellkas teljes megítélése révén
negatív esetekben fontos differenciáldiagnosztikai infor-
mációt nyújthat. 

Speciális neuro-radiológiai határterület az intracranialis
sinus thrombosis diagnosztikája. Kisgyermekkorban a
sinus thrombosis a felnõttkornál gyakrabban fordul elõ,
leggyakrabban otogén septicus folyamat, vagy meningitis
szövõdményeként, de hátterében trauma vagy szisztémás
jellegû folyamat is állhat. Az esetek egy része szubkliniku-
san zajlik, és csak véletlenszerûen kerül felismerésre. Az
általánosan elfogadott megközelítés, miszerint az intracra-
nialis patológiás folyamatok az akut traumák kivételével
lehetõség szerint MR vizsgálatot igényelnek, e területen
csak részlegesen igaz, amennyiben a teljesen negatív MR
lelet nagy valószínûséggel kizárja a thrombosist. A ha-
gyományos T1 és T2 súlyozott metszeti képek
egyértelmûen igazolhatják a sinusokat kitöltõ kóros jelet,
de mûtermékek miatt fals pozitív lelet is születhet. A vénás
keringésre optimalizált TOF technikájú MRA szekvenciák
(esetenként kontrasztanyag adással is kiegészítve) széles
körben használatosak, de a gyakori normál variációk miatt
ennek pozitív prediktív értéke is korlátozott, a gyakorlat-
ban nem ritka az erre alapozott fals pozitív lelet. A rutin
technikájú koponya CT vizsgálat értékét basis közelben
zavaró mûtermékek korlátozzák. Amennyiben a
megszokottnál nagyobb mennyiségû (1.5 ml/tskg) kont-
rasztanyagot adunk és a felvételeket vékony met-
szetvastagsággal (1-2 mm) készítjük, azaz a technikát
CTA-hoz közelítjük, a vizsgálat diagnosztikus értéke javul,
és mivel nem kell keringési mûtermékekkel számolni,
meghaladja az MR vizsgálatét. Ugyanakkor az agyál-
lományi eltérések finom észlelése vonatkozásában a CT
nem pótolja az MR-t. 

Daganatok
A gyermekkori daganatok észlelésükkor már gyakran nagy
méretûek, és az érképleteket is direkt érintik, esetenként

azokba törve és tumor thrombust képezve (7. ábra). A
terápia egyik kulcskérdése az operabilitás és a megfelelõ
mûtéti technika megválasztása. Mûtét felmerülhet
primeren, vagy gyakrabban bevezetõ kemoterápiát
követõen, a már jelentõsen regrediált tumor teljes, vagy
részleges eltávolítására kerül sor. Az ilyenkor protokoll-
szerûen is elõírt ismételt képalkotó vizsgálatok eredménye
alapozza meg a döntést. A komplex mûtéti tervezés egyik
fontos szempontja a vascularis anatómia: megítélendõ a
parenchymás szervek artériás vérellátása, vénás elfolyása,
a tumor viszonya a fõbb értörzsekhez.  Jellegzetes példái
az ilyen eseteknek a vesébõl kiinduló daganatok (legtöbb-
ször, de nem mindig Wilms tumor) és a hepatoblastomák.
A korszerû technikával végzett CT vagy MR vizsgálatok
során az angiographiás feldolgozásra is alkalmas
kivitelezés a betegre nézve nem jelent külön terhelést, de a
vizsgálat tervezésekor a kontrasztanyag adási protokoll és
az idõzítés megfelelõ megválasztását igényli, ezért a radi-
ológusnak pontosan ismernie kell a vizsgálat ilyen relevan-
ciáját. A CTA vizsgálat által elérhetõ nagyobb rész-
letgazdagság a perifériás artériák jobb megítélését teszi
lehetõvé, az MR viszont EKG-vezérelt szekvenciáival a
szív üregeit és/vagy környezetét érintõ daganatok
megítélésében kedvezõbb.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A perifériás artériás megbetegedések kezelése
mindig több szakterület együttmûködését igényli. A
Semmelweis Egyetem Ér-és Szívsebészeti Klinikája
és a Péterfy S. utcai Kórház angiológiai profilú C
Belosztálya évek óta szorosan együttmûködik az
érbetegek ellátásában. A rászoruló betegek a rekon-
struktív beavatkozás elõtt vagy után, vagy nem kivi-
hetõ rekonstrukció esetén – a helyett – komplex angi-
ológiai belgyógyászati kezelést kapnak. E betegek
nagy többsége Fontaine III-IV. stádiumban kerül
felvételre Az alkalmazott gyógyszeres kezelés, a
trophicus zavarok szakszerû ellátása, a szakgyógy-
tornász munkája egyénre szabott és idõveszteség
nélkül kivihetõ. Ennek következtében magas a
javulási arány és alacsony az amputációk száma. Ez
pedig javítja a beteg ember esélyét a jó életminõség
megtartásához, és csökkenti a családra és a tár-
sadalomra háruló terhet is, amit a mozgáskorláto-
zottság és a végtagvesztés jelent.

KULCSSZAVAK
angiológia, perifériás artériás megbetegedések, komp-
lex kezelés, vasoaktív prostanoidok

THE IMPORTANCE 

OF MEDICAL TREATMENT

RELATED TO RECONSTRUCTIVE SURGERY

Vera Kristóf M. D., Ágnes Laczkó M. D.,

Zoltán Pencz M. D., Erzsébet Varga M. D.,

Margit Százados M. D., Antal Sásdi M. D.

For effective treatment of peripheral arterial occlu-
sive disease good cooperation among different fields
of vascular medicine is necessary. This good cooper-
ation has existed for several years between the
Department of Cardiovascular Surgery of
Semmelweis University and the Angiology
Department of Péterfy Hospital. In selected cases,
when necessary, patients receive special angiologi-
cal medical treatment before or after vascular recon-
struction or after angiography, when reconstructive
surgery or intervention is not possible. These
patients are in stage Fontaine III or IV. Medical treat-
ment, local treatment of trophic lesions and physio-
therapy is individual and avoids loss of time. This
complex treatment system leads to a high improve-
ment rate and low amputation rate. Thus patients
have more chance of maintaining good quality of life,
and will be less of a burden on their families and
society as a whole.

KEYWORDS
angiology, peripheral arterial disease, complex treat-
ment, vasoactive prostanoids
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Bevezetés
A szív- és érbetegségek évtizedek óta a fejlett országok-

ban, a morbiditás, illetve mortalitás tekintetében az elsõ
vagy második helyen állnak. Annak ellenére nem változik
ez a helyzet, hogy mérhetetlenül nagy anyagi és szellemi
erõfeszítéssel próbálják a megelõzést hatékonyabbá tenni
(1).

A perifériás artériás megbetegedések kezelése mindig
több szakterület együttmûködését igényli. A kórfolyamat
non-invazív kezelési periódusában a beteg ellátásában
együttmûködik háziorvos, angiológus, diabetológus, lipi-
dológus, hypertonológus, kardiológus etc.

A betegség azon szakaszában, amikor rekonstruktív
beavatkozás válik szükségessé, a fõszerep nyilvánvalóan
az érsebésznek és az intervenciós radiológusnak jut. A
beteg sorsának alakulását azonban jelentõsen befolyásol-
hatja, ha a rekonstruktív beavatkozást indokolt esetekben
kiegészítjük angiológiai belgyógyászati kezeléssel is. Így a
haemorheológiai, haemostaseológiai szempontból is opti-
malizált állapot javítja a szöveti oxigenizációt, ami
megelõzheti a definitív szövetelhalást, és idõt biztosít a
szöveti regenerációnak, a mikrocirkuláció szintû revascu-
larisatiónak.

Angiológiai hospitalizációra szükség lehet rekonstruk-
ció elõtt, ha a beteg cardiopulmonalis, vagy egyéb bel-
szervi elõkészítése szükséges a mûtéti rizikó minimumra
csökkentéséhez, miközben a végtagi keringés is támo-
gatást igényel, és szükség lehet a rekonstrukció után is,
különösen cukorbetegeknél és szegényes kiáramlási pálya
esetén.

Sajnálatosan a betegek egy részénél az angiographia
alapján nincs rekonstrukciós lehetõség, illetve a be-
avatkozás kizárólag biztos végtagvesztés alternatívájaként
kísérelhetõ meg a csekély várható eredményesség miatt.
Az angiológiai kezelés még ezekben az esetekben is
hozhat jelentõs javulást, és elkerülhetõvé teheti a
fenyegetõ amputációt.

Az angiológiai ellátás struktúrája
A Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikája

(továbbiakban: Érsebészeti Klinika) és a Péterfy S. utcai
Kórház angiológiai profilú C Belosztálya (továbbiakban:
Erzsébet Kórház) között évek óta szoros az együttmûködés
az érbetegek ellátásában. Az Erzsébet Kórházban 30
speciális angiológiai ágy áll rendelkezésre. A komplex
érgyógyászati ellátás részeként a gyógyszeres kezelés mel-
lett biztosított a speciálisan képzett gyógytornász és a
sebellátásra képzett szaknõvér is.

Betegek
2005-ben az Érsebészeti Klinikáról összesen 211

beteget irányítottunk felvételre az Erzsébet Kórházba. Az
artériás perifériás érbetegségek alábbi 4 fõ csoportjába tar-
toztak betegeink:

1. arteriosclerosis obliterans,
2. diabeteses angiopathia,

3. thromboangiitis obliterans (Buerger-kór),
4. Raynaud-phenomen. 
22 esetben súlyos, nyugalmi fájdalmat, trophicus zavart

okozó Raynaud phenomen, illetve autoimmun vasculitis
kivizsgálása és kezelése volt a beutalás indoka.

48 beteg a tervezett mûtéti beavatkozás elõtt érkezett (1.
ábra). Ezeknél a betegeknél rossz általános állapot, car-
dialis állapot, vagy infekció miatt volt szükséges a hosz-
szabb mûtéti elõkészítés, miközben az operálandó végtag
állapota miatt angiológiai kezelésre is feltétlenül szükség
volt. Azok a betegek is ebbe a csoportba tartoztak, akiknél
az érsebész csak abban az esetben akart mûtéti be-
avatkozást végezni, ha a nem invazív, kis megterhelést
jelentõ módszerekkel nem érhetõ el megfelelõ effektus, de
ugyanakkor a felesleges idõveszteség megengedhetetlen.
Ezek általában Fontaine III-IV. stádiumú betegek.

141 beteg angiographia, illetve rekonstrukció után
került át-, vagy felvételre. Itt élesen elkülöníthetünk két
csoportot. A legnagyobb kihívást azok a betegek jelentet-
ték, akiknél nem volt mód semmilyen érsebészeti vagy
intervenciós beavatkozásra az elvégzett angiographia
alapján (1. ábra).

A betegek nagyobb része rekonstruktív beavatkozás,
mûtét vagy intervenció, esetleg lumbalis sympathectomia
után érkezett, de állapotuk még szükségessé tette a cruralis
érterület, illetve a mikrocirkuláció javítására szolgáló angi-
ológiai kezelést.

A 141 beteg közül 97 volt cukorbeteg.
56 beteg került Fontaine IV. állapotban, gangrénával

felvételre. 

Az angiológiai kezelés eszközei és módszere
A komplex, egyénre szabott kezelés egyenrangú része a

gyógyszeres kezelés, a beteg állapotának megfelelõ
mozgásterápia, a trophicus elváltozások gondos, szakszerû
ellátása, a mûtéti terület gondozása, és utoljára, de nem
utolsósorban a beteg pszichés támogatása. A pszichés
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1. ábra.
Az Erzsébet Kórházba 2005-ben az Érsebészeti

Klinikáról felvett betegek megoszlása az aktuális
kezelési stádium és betegségtípus szerint.

Fig. 1.
Distribution of patients directed from the Department

of Cardiovascular Surgery to Erzsébet Hospital
according to the treatment status and type of disease.



támogatás körébe tartozik az is, hogy a korábban dohányzó
beteget tiltással, a körülmények alakításával és példamu-
tatással tartsuk távol a dohányzástól. Ha bármelyik
tényezõ elmarad, vagy nem megfelelõ színvonalú, az
veszélyezteti az egész terápiás eredményt.

Alkalmazott gyógyszeres kezelések
Thrombocyta aggregáció-gátlók – aspirin, ticlopidin,

clopidogrel.
Anticoagulansok – LMWH, coumarinok.
Hemodilutio – HAES, Rheomacrodex.
„Klasszikus“ értágító, haemorheológiai szerek, izom-

lazítók – pentoxifyllin, pentosan-polysulfat, guafenesin,
bemcyclan etc. (továbbiakban klasszikus kezelés).

Vasoaktív prostanoidok – alprostadil, iloprost.
Calcium antagonisták.
Magnéziumpótlás.
Diabetes rendezése inzulinnal és/vagy oralis készít-

ménnyel.
Lipid status rendezése – statinok, fibrátok, ezetimibe.
A vasoaktív prostanoidok kiemelkedõ szerepe kritikus

végtag ischemia esetén.
Külön hangsúlyt érdemel a vasoaktív prostanoidok

szerepe a Fontaine III-IV stádiumú betegek ellátásában (2,
3). Kevés olyan gyógyszerrel rendelkezünk, ami jól kont-
rollált klinikai vizsgálatok alapján ezekben a súlyos
esetekben hatékonyan alkalmazható. A vasoaktív
prostanoid készítményekrõl mind a szakirodalom, mind
saját tapasztalatunk alapján kimondhatjuk, hogy a kritikus
végtag ischaemiában eredményesen alkalmazhatók nor-
moglycaemiás betegeknél és cukorbetegeknél egyaránt.
Példaként említeném Duthois és munkacsoportja eredmé-
nyeit, amelyek szerint a prostaglandin responder csoport
79,3, míg a nonresponderek 31,4%-a kerülte el az amputá-
ciót Fontaine III. és IV. állapotú diabeteses betegek közül.
Ezt az eredményt tulajdonképpen „placebo kontroll vizs-
gálatnak“ tekinthetjük, ami messze szignifikánsan igazolja
az iloprost hatékonyságát ebben a súlyosan veszélyeztetett
betegpopulációban. Hasonló eredményekrõl számolt be ez
a munkacsoport nem diabeteses betegek esetén is.

A vasoaktív prostaglandinok relatíve magas ára miatt
különösen jelentõs a responder-nonresponder beteg

kérdése. Tudjuk, hogy majdnem minden gyógyszerre van
olyan ember, aki jól reagál, és van, aki egyáltalán nem
reagál. Feltehetõen milliárdok folynak el hatástalan
kezelésekkel. A pharmacogenetika és pharmacogenemica
fejlõdésétõl remélhetünk ebben alapvetõ változást. A
prostaglandin kezelés esetében azonban már egy hét után a
kezelésben gyakorlott orvos nagy biztonsággal meg tudja
állapítani, hogy ki a responder és ki nonresponder, így a
fölösleges költségek kiküszöbölhetõk. Ugyancsak egyénre
szabott a napi dózis, amit a végtagi állapot, a vérnyomás,
jelentéktelen, de informatív mellékhatás (például flush)
szoros követésével tudunk helyesen megválasztani.

A kezelési mód megválasztásának irányelvei
A fentiekbõl nyilvánvaló, hogy betegeink többsége

testi és lelki szempontból súlyos állapotban kerül
ellátásra. Kezelésük megtervezéséhez sok szempontot
kell figyelembe vennünk. Az aktuális keringési állapot,
a kísérõbetegségek, a fájdalom mértéke, a rekonstruktív
beavatkozás eredménye, a vasospasmus mértéke, a
beteg lelki állapota, a korábbi terápiás tapasztalatunk az
adott beteggel mind befolyásolják az alkalmazandó
kezelést. Néhány példával illusztráljuk a döntés komp-
lexitását.

Ha korábban már effektus nélkül alkalmaztuk a
klasszikus kezelést, és a rekonstrukció nem javította
érdemben a beáramlást, vasoaktív prostanoidot alkal-
mazunk. Ugyanakkor, ha a beáramlás felszabadult, és
„csak“ a periféria keringésének javítása a célunk,
megkísérelhetjük a korábban hatástalan gyógyszerkom-
binációt, mert lehet, hogy most kitûnõen hat, megfelelõ
vérkínálat mellett. Ha korábban a páciens a prostanoidra
nonrespondernek bizonyult, nem próbálkozunk vele
ismételten. Ha azonban korábban a. iliaca szintû beáram-
lási akadály mellett kapott a beteg (helytelenül)
prostaglandint, a rekonstrukció után, azaz megfelelõ
indikációval, kiváló terápiás eredményt hozhat.

Aktiválódott thromboangiitis obliteransban a klasszikus
kezelésnek nincs indikációja, bizonyítottan hatástalan.
Ezeknél a betegeknél a vasoaktív prostaglandin az elsõ
választandó szer. 

A REKONSTRUKTÍV....
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2. ábra.
A betegek állapota elbocsátáskor.

Fig. 2.
Condition of patients
on being discharged.

3. ábra.
A Fontaine IV. stádiumú betegek állapota 

elbocsátáskor.
Fig. 3.

Condition of inoperable patients in Fontaine IV stage.



Vasospasmus hajlam esetén fontos a magnéziumpótlás,
az izomrelaxáns alkalmazása és a bétablokkoló helyes
megválasztása. Rossz cardialis állapot esetén természete-
sen kerüljük a plazma expandereket.

Törekednünk kell arra, hogy a diabetes, illetve a lipid
status rendezését legalább elindítsuk, és felhasználjuk a
beteg felfokozott lelkiállapotát a dohányzásról való
leszokásra.

Fenyegetõ amputáció esetén pszichiáter segítségére
lehet szükség, de gyakran akkor is, ha a további jó kilátású
kezeléséhez a beteg optimista közremûködése kell – vi-
szont a korábbiak felemésztették a beteg testi-lelki erejét.

A mozgásterápia minden betegnél állapotra szabva
javasolt, de kivitelezése gyakran ütközik ellenállásba.

Eredmények
Betegeink zárójelentésének epikrízisében szereplõ

javult, vagy nem javult besorolás alapján a 211 betegbõl
132 beteg állapota javult, míg 69 betegé nem javult, 10
betegnél nincs erre vonatkozó adat (2. ábra).

56 beteg Fontaine IV. állapotban, gangrénával került
felvételre (3. ábra). Közülük 20 betegnél történt necrec-
tomia, vagy legfeljebb 1 lábujjat érintõ minor amputáció.
14 betegnél végül maior amputáció történt. 22 beteg elk-
erült mindenféle csonkoló beavatkozást.

Megbeszélés
Az érsebészeti és érbelgyógyászati kezelés összehan-

golt alkalmazása javítja a súlyos és kritikus végtag

ischaemiában szenvedõ beteg gyógyulási kilátásait,
csökkenti a végtagvesztés arányát.

A 132 javuló beteget és az összesen 14-re visszaszorí-

tott maior amputációt ezen igen súlyos betegcsoportnál

rendkívül jó eredménynek tarthatjuk. A különbözõ disci-

plinák együttmûködése és a megfelelõ színvonalú kom-

plex kezelés alkalmazása javítja a beteg ember esélyét a

jó életminõség megtartásához, és csökkenti a családra és

a társadalomra háruló terhet is, amit a mozgáskorláto-

zottság és a végtagvesztés jelent.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A különbözõ súlyosságú krónikus vese diszfunkció
érthetõ módon gyakori velejárója az érbetegségeknek,
tekintettel az általános érelmeszesedésre, a cukor-
betegségre és a magas vérnyomás betegségre, amelyek
általában az érbetegségekhez társulnak. Bizonyos
érbetegségek és érsebészeti beavatkozások súlyos
kimenetelt befolyásoló szövõdménye lehet az akut
veseelégtelenség, egy esetleges krónikus vesebetegség
talaján, vagy anélkül. Áttekintõ vizsgálatunkban arra
kerestük a választ, hogy melyek azok a rizikófaktorok,
amelyek az érsebészeti gyakorlatban az akut vese-
elégtelenség kialakulásához vezetnek, és hogy az akut
veseelégtelenség hogyan befolyásolja a kimenetelt. A
Medline, a Scopus és a PubMed elektronikus adat-
tárainak, valamint a közlemények irodalom jegyzéké-
nek a téma szempontjából legrelevánsabbnak ítélt
közleményeit tekintettük át. Kiemeltük azokat a koc-
kázati tényezõket, amelyek mind az akut veseelégtelen-
ség, mind a halálozás szempontjából szignifikánsnak és
függetlennek bizonyultak. Mindezek alapján az akut
veseelégtelenség nem tekinthetõ az érmûtétek egyszerû
szövõdményének, hanem egy igen súlyos, a mortalitást
szignifikánsan és független kockázati tényezõként
befolyásoló állapotnak.

KULCSSZAVAK
akut veseelégtelenség, érsebészeti beavatkozás, aorta,
arteria renalis rekonstrukció, iszkémia-reperfuzió szind-
róma

DEFINITION, INCIDENCE, RISK FACTORS,
AND OUTCOME OF ACUTE RENAL FAILURE

IN VASCULAR SURGERY PATIENTS.
REVIEW OF THE LITERATURE.

Ildikó Gálfy M. D., Katalin Széphelyi M. D.,
Margit Százados M. D., Tamás Varga M. D.,

Kristóf Rácz M. D., Gergely Gõsi M. D.,
Mária Windisch M. D.

Chronic renal dysfunction is not surprisingly com-
mon in patients with vascular disease as these
patients often suffer from general atherosclerosis,
diabetes mellitus and hypertension as well. On the
basis of chronic renal dysfunction, or without it,
acute renal failure is often a complicating factor in
certain  vascular diseases or vascular surgical pro-
cedures, has a serious impact on outcome. In the
present review we intended to identify the risk fac-
tors of acute renal failure in vascular surgery
patients and we tried to evaluate the influence of
acute renal insufficiency on their outcome. We
looked at the electronic databases of Medline,
Scopus and PubMed as well as the references of the
publications, choosing those publications for further
evaluation that seemed to be most relevant to the
topic of own study. We highlighted the significant and
independent predictors of acute renal failure and of
mortality. Based on our investigation acute renal fail-
ure associated with vascular surgical interventions
should not be regarded as a simple complication of
surgery but rather as a severe, significant and inde-
pendent risk factor for mortality.

KEYWORDS
acute renal failure, vascular surgery, aorta, renal artery
reconstruction, ischemia-reperfusion syndrome 
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Az akut veseelégtelenség definíciója
Az akut veseelégtelenség (AVE) elõfordulási gyako-

risága a kórházi ápolás ideje alatt 1-31% között van, a
kórházban ápolt betegek 1-5%-a szorul vesepótló
kezelésre, a vesepótló kezelésben részesülõ betegek
mortalitása 28-90%-ra tehetõ az irodalmi adatok alapján
(1-5). A fent említett tág határértékek nagy mértékben
annak tulajdoníthatók, hogy az AVE definíciója nem
egyértelmû, a szakirodalomban több mint 35 különbözõ
meghatározással találkozhatunk (6). Az AVE gyakran
használt definíciója a vese mûködésének olyan gyors és
hosszantartó romlása, amely a szérum kreatinin (SeCr)
>0,5 mg/dl (44 μmol/l) emelkedésével jár az
alapértékhez képest, vagy amely a szérum kreatinin
50%-os emelkedésével jár az alapértékhez képest, vagy
amely vesepótló kezelést igényel (2, 5). Az AVE lehet
oliguriás (diuresis <400 ml/24 óra) vagy nonoliguriás
(>400 ml/24 óra), oliguria mellett a prognózis rosszabb
(1, 5). A 2002-ben alakult ADQI munkacsoport (Acute
Dialysis Quality Initiative Group) egy olyan
meghatározást javasolt, amely az AVE-nek 5 súlyossági
szintjét határozza meg, az ugynevezett RIFLE  (Risk of
renal dysfunction, Injury of kidney, Failure of kidney
function, Loss of kidney function, End-stage kidney
disease = vese diszfunkció kockázata, vesekárosodás,
veseelégtelenség, vesefunkció elvesztése, végstádiumú
vesebetegség) kritériumokat (7) (I. táblázat).    

Ezeknek a kritériumoknak a hitelesítését célzó vizs-
gálatok folyamatban vannak. Uchino 20126 beteg
adatainak vizsgálata során azt találta, hogy valamennyi
RIFLE kritérium szignifikánsan és függetlenül predik-
tív értékû volt a mortalitás szempontjából és az odds
ratio (OR) linearis összefüggést mutatott a mortalitás és
a RIFLE kritériumok különbözõ szintjei között (8).

Epidemiológiai adatok
Az AVE kialakulása két döntõ okra vezethetõ vissza: a

vese iszkémiás károsodására és/vagy toxikus károsodásra.
Az iszkémia prerenális oka lehet hipovolémia, dehidráció
vagy perfúzió csökkenés, például ACE gátló gyógyszer,
veseartéria szûkület vagy elzáródás, valamint súlyos perc-
térfogat csökkenéssel járó szívelégtelenség miatt. A renális
eredetû veseelégtelenség létrejöttében szintén döntõ
szerepe van az iszkémiának, valamint a nephrotoxikus
anyagoknak, például kontrasztanyagnak, aminoglikozi-
doknak. A kontrasztanyagok a direkt citotoxikus hatásuk
mellett intrarenális vasokonstrikció révén iszkémiás
károsodást is elõidéznek. A renális eredetû veselégtelenség
leggyakoribb formája az akut tubuláris nekrózis (ATN). A
prerenális azotémia a kórházban kialakult veseelégtelen-
ség 40%-áért felelõs, és az iszkémiás eredetû ATN leg-
gyakoribb oka (5). Az AVE két leggyakoribb formája a
prerenális veseelégtelenség és az ATN.

Az intenzív osztályokon kialakuló AVE hátterében leg-
gyakrabban szepszis áll, általában többszervi elégtelenség
részeként. A szepszishez társuló AVE patomechaniz-
musában több tényezõ együttes elõfordulása játszik
szerepet: hipoxia, endotoxin hatás, citokin aktiválódás (2,
9). Közepesen súlyos szepszisben 19%, súlyos szepszisben
23%, szeptikus sokkban, pozitív hemokultúra mellett 51%
az AVE elõfordulási aránya (10, 11). Hoste és mtsai. az
AVE elõfordulási gyakoriságát 16,2%-nak találták 185
szeptikus beteg vizsgálata kapcsán. Az AVE-ben
szenvedõk 70%-a szorult vesepótló kezelésre és ezen
betegek mortalitása 72,7% volt. Az AVE kialakulásában
két független rizikófaktort találtak: a szepszis elsõ napján
észlelt pH <7,35 hatszorosára emelte az AVE kialakulásá-
nak valószínûségét, az 1 mg/dl-nél (88μmol/L) magasabb
SeCr érték pedig hét és félszeresére. A mortalitást illetõen

GFR kritériumok                                Diuresis kritériumok

Risk (Kockázat) Se Cr emelkedés 1, 5x                    <0,5 ml/kg/h 6 órán keresztül                         

Injury (Károsodás) Se Cr emelkedés 2x                      <0,5 ml/kg/h 12 órán keresztül 

Failure (Elégtelenség) Se CR emelkedés 3x <0,3 ml/kg/h 24 órán keresztül 

vagy kreatinin=355μmol/l, ha vagy anuria 12 órán keresztül

az akut emelkedés> 44μmol/l

Loss (Elvesztés) Folyamatosan fennálló              

veseelégtelenség; a vesefunkció

teljes elvesztése >4

héten keresztül

End-stage renal disease Végstádiumú vesebetgség >3

(Végstádiumú vesebetegség) hónapon keresztül

I. táblázat.
RIFLE kritériumok.

GFR = glomeruláris filtrációs ráta.
Table I.
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független rizikófaktornak bizonyult a vasoaktív gyógyszer
és a mesterséges lélegeztetés szükségessége, az idõs kor és
a vesepótló kezelést igénylõ AVE (12).

Felmerül a kérdés, hogy az AVE független mortalitást
növelõ tényezõ-e, vagy a halálozási arány növekedése az
akut veseelégtelenségnek és a társuló egyéb betegségeknek
az együttes következménye. Chertow és mtsai. prospektív
vizsgálatban, 42 773 beteg adatainak elemzése alapján arra
a következtetésre jutottak, hogy a vesepótló kezelést szük-
ségessé tevõ AVE független mortalitást növelõ tényezõ
szívmûtéten átesett betegek esetében (2). Metnitz és mtsai.
hasonló eredményre jutottak (14). Ennél is nagyobb jelen-
tõségû azonban Chertownak az a megállapítása, hogy
kórházban kialakult veseelégtelenség esetében a szérum
kreatinin csekély emelkedése az alapértékhez képest (+0,3
mg/dl) szignifikáns és független tényezõ mind a
halálozást, mind a kórházi napok számát, mind a költ-
ségeket illetõen. 19982 beteg (vegyes patológiával ren-
delkezõ betegpopulációról van szó) adatai alapján a Se Cr
>0,5 mg/dl-vel történõ növekedése 6,5-szeresére emeli az
elhalálozás valószínûségét és 3,5 nappal növeli a kórházi
napok számát. A halálozási arány az AVE súlyosságával
párhuzamosan nõ (13). 

Rekonstrukciós érmûtéten átesett betegek esetében az
összmortalitás 6-7% -ra tehetõ (15, 16). Kertai és mtsai.
2310 érsebészeti beteg adatainak feldolgozása kapcsán a
mortalitás szempontjából leginkább prediktív értékûnek a
mûtéti típust, a kongesztív szívelégtelenséget és a renális
diszfunkciót találták (16). Kazmers és mtsai. 8702 beteg
analízise során kimutatták hogy az érmûtétek után szövõd-
ményként fellépõ akut veseelégtelenség magasabb morta-
litással társul (OR: 9,57) és szignifikánsan növeli a kórházi
napok számát. 

Rupturált hasi aneurizmához  társuló 
akut veseelégtelenség

A nagy érmûtétek közül az akut rupturált hasi aneuriz-
ma miatt végzett mûtétek mortalitása a legnagyobb. Az
irodalmi adatok alapján a kórházi halálozási arány 34-
87%, átlagosan 50%, és az esetek 20-40%-ában lép fel
akut veseelégtelenség (15, 16, 17, 18). Barratt és mtsai.
(17) 65 akut veseelégtelenséggel szövõdött rupturált hasi
aneurizmás beteg hosszútávú utánkövetése során azt
találták, hogy a kórházi mortalitás 75% volt, és a túlélõk
több mint fele 5 éven belül meghalt. Ebben a betegcsoport-
ban a kórházi mortalitás szempontjából szignifikánsan
prediktív értékû tényezõnek bizonyult a társuló egyéb vas-
culáris betegség, a további járulékos mûtét és a többszervi
elégtelenség (minimum 2 szerv elégtelensége az akut
veseelégtelenségen kívül). Ebben a tanulmányban az AVE
rizikófaktorait és az akut veseelégtelenség független
hatását a mortalitásra nem vizsgálták. A fenti mortalitás
mellett a túlélõk összesen 363 napot töltöttek az intenzív
osztályon, míg a nem túlélõk 885 napot (17). Ez az adat
híven tükrözi mind a kórkép kritikusan súlyos voltát, mind
az egészségügyi ellátásra általa rótt terheket. Johnston (19)

által végzett vizsgálatban a 30 napos túlélés 48,6% volt és
a túlélést leginkább valószínûsítõ tényezõknek a
következõk bizonyultak: 1,3 mg/dl alatti preoperatív SeCr,
200 ml fölötti diuresis a mûtét ideje alatt és infrarenális
lokalizációjú aorta kirekesztés. A 6 éves túlélést
valószínûsítõ prediktív értékû tényezõ volt a beteg életko-
ra, és a mûtét alatti diuresis. A rupturált hasi aneurizma
mûtétek után elõforduló leggyakoribb szövõdmények,
amelyek a mortalitást szignifikánsan befolyásolják: az
AVE, valamint a pulmonális és kardiális komplikációk (19,
20). A posztoperatív veseelégtelenség elsõdleges oka a
mûtétet megelõzõen fellépõ hipotenzió és sokk, amely
88%-ban velejárója ennek a betegségnek (21). A periope-
ratív hipotenzió mellett a renális mikroembolizáció és a
veseartériákhoz közeli aorta kirekesztés és felengedés is
szerepet játszik a posztoperatív AVE kialakulásában (22). 

Torakális és torakoabdominális aorta mûtétekhez társuló
akut veseelégtelenség

A torakális aorta (TA) és a torakoabdominális aorta
(TAA) mûtétek gyakran vezetnek akut veseelégtelen-
séghez. Az AVE hátterében mind a kirekesztés által létre-
hozott iszkémia, mind a reperfúziós károsodás jelentõs
szerepet játszik. Ehhez társulhat a suprarenális kirekesztés
következtében létrejövõ veseartéria embolizáció is.
Svensson és mtsai. (23) sokat idézett tanulmányában
vesepótló kezelést szükségessé tevõ AVE 2,3%-ban fordult
elõ TA és 7%-ban TAA mûtétek után. Az AVE
kialakulásában szignifikáns független prediktív tényezõk
voltak a preoperatív vese diszfunkció, a generalizált
ateroszklerozis, a bypass pumpa használata és a hemodi-
namikai instabilitás (23). Egy másik tanulmányban a
szerzõk TAA mûtétek kapcsán az AVE gyakoriságát 18%-
nak találták, a dialízist igénylõ akut veseelégtelenséget
pedig 9%-nak. A posztoperatív AVE prediktív értékû volt
a 30 napon belüli mortalitás szempontjából (24).
Ugyanebben a tanulmányban az akut veseelégtelenség
szempontjából prediktív értékûnek bizonyult az életkor, a
nem, az okluzív vesebetegség, a preoperatív veseelégtelen-
ség, a preoperatív stroke és a viszcerális iszkémiás idõ.
Godet és mtsai. által végzett prospektív, 475 TAA mûtéten
átesett beteget tartalmazó vizsgálatban az AVE elõfor-
dulási gyakorisága 25% volt, és a betegek 8%-a szorult
vesepótló kezelésre (25). Megállapításuk szerint az AVE
elõfordulási gyakorisága nem változott a vizsgálati idõ 12
éve alatt a sebészi és anesztéziai technikákban
bekövetkezett fejlõdés ellenére. A halálozási arány 14%
volt AVE nélkül, 38% vesepótló kezelést nem igénylõ AVE
mellett és 56% vesepotló kezelést igénylõ AVE mellett. A
különbségek statisztikailag szignifikánsak voltak. Ebben a
vizsgálatban a preoperatív szérum kreatinin érték, az
életkor (>50 év), a bal vese iszkémiás ideje (>30 perc) és a
cell-saver, illetve az idegen vér iránti igény (>5E)
bizonyultak szignifikánsnak az AVE kialakulása szem-
pontjából. A vesepótló kezelést igénylõ AVE
kialakulásában független kockázati tényezõként szerepelt
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a preoperatív szérum kreatinin érték, az életkor és az ide-
gen vér iránti igény. Hasonló eredményrõl számoltak be
Schepens és mtsai., akik TAA mûtéten átesett betegek 7%-
ában  találtak vesepótló kezelést igénylõ veseelégtelen-
séget és a dialízis iránti igény szempontjábõl a leginkább
prediktív értékû tényezõnek a preoperatív szérum kreatinin
értéket és az életkort találták (26). Eredményeik szerint a
TAA mûtét után kialakult AVE növeli mind a korai, mind
a késõi mortalitást. Kashyap és mtsai. 183 TAA rekon-
strukción átesett beteg adatainak retrospektív elemzése
kapcsán azt találták, hogy a posztoperatív idõszakban vala-
mennyi betegnél észlelhetõ volt a SeCr valamilyen szintû
emelkedése (27). Ez az esetek felében nem érte el az 50%-
os emelkedést az alap SeCr értékhez képest és a késõb-
biekben nem járt klinikailag releváns következménnyel. A
betegek 11,5%-ában találtak „szignifikáns“ veseelégtelen-
séget (megkétszerezõdött SeCr, amely meghaladja a 3
mg/dl-t vagy dialízist igénylõ AVE) és a betegek 2,7%-a
szorult dialízisre. A posztoperatív AVE szempontjából a
preoperatív SeCr 1,5 mg/dl-t meghaladó értéke és a 100
percet túllépõ aorta kirekesztési idõ bizonyult szignifikáns,
független prediktív tényezõnek, míg az intraoperatív
hypotenzió megközelítette a szignifikancia határát. A
posztoperatív AVE szignifikánsan növelte a mortalitást és
az intraoperatív hipotenzió mellett független rizikófaktora
volt a halálozásnak (OR: 9,2).

Elektív hasi aorta mûtétekhez társuló 
akut veseelégtelenség

Az elektív hasi aorta rekonstrukciók mortalitása
lényegesen kisebb, mint a rupturált hasi aneurizmáké, az
AVE elõfordulása is ritkább, de a vesepótló kezelést
igénylõ AVE számottevõen rontja a kimenetelt. Az
infrarenális aorta rekonstrukciók során az aorta
infrarenális kirekesztése jelentõs hemodinamikai változá-
sokat hoz létre a vesében. Gamulin a renális vasculáris
rezisztencia 75%-os növekedését és a renális vérátáramlás
38%-os csökkenését írta le (28). Ezek a változások nem
függnek a szívperctérfogattól és a szisztémás artériás
vérnyomástól (29), hátterükben feltehetõen a renin-
angiotenzin-aldosteron rendszer aktiválása áll. A fent
említett folyamatok valószínûleg nem okoznak károsodást
az egyébként egészséges vesében, de csökkent
funkcionális rezerv, preoperatív vesekárosodás esetén
befolyásolhatják a kórlefolyást (30). Bown és mtsai. (30)
vizsgálatában a preoperatív krónikus vesekárosodásnak
jelentõs szerepe volt a szövõdmények kialakulásában hasi
aneurizma rekonstrukción átesett betegek esetében. A nem
rupturált hasi aneurizmák 30 napos mortalitását 5,4%-nak
(31), az AVE gyakoriságát Johnston és munkatársai, 666
beteg vizsgálata alapján, 5,4% találták, és csak a betegek
0,6%-a igényelt vesepótló kezelést (32). Az AVE
szempontjából szignifikáns prediktív rizikófaktor volt az
emelkedett preoperatív SeCr érték, a szuprarenális aorta
kirekesztés és a vesevéna ligatura. A vesepótló kezelést
igénylõ betegek mortalitása ebben a betegcsoportban is

igen nagy, Braams és mtsai. eredményei szerint 66% (33).
Ezekben a betegekben a szisztémás gyulladásos reakció
szindróma (SIRS) kialakulása és a vazoaktív terápia szük-
ségessége növelte a halálozást (33). Wahlberg és mtsai. 60
elektív infrarenális aorta rekonstrukción átesett betegben
vizsgálták a szuprarenális és szupraviszcerális kirekesztés
hatásait a vesefunkcióra (34). Egy beteg kivételével, aki
viszcerális iszkémia miatt meghalt (1,6%-os mortalitás és
vesepótló kezelést igénylõ AVE), ebben a betegcsoportban
nem fordult elõ vesepótló kezelést igénylõ veseelégtelen-
ség. Csupán átmeneti veseelégtelenségrõl számolnak be,
amelynek kialakulásában prediktív értékû tényezõnek az
aorta kirekesztési idõt és a preoperatív SeCr értéket
találták. Az 50 percet meghaladó aorta kirekesztés tíz-
szeres rizikót jelentett az AVE szempontjából a 30 perces
vagy az alatti kirekesztéshez képest. Hasonló ered-
ményeket közöltek 1135 elektív infrarenális hasi aorta
aneurizma rekonstrukció elemzése alapján Hertzer és
mtsai. (35), akik a 30 napos halálozást mindössze 1,2%-
nak találták, akut veseelégtelenség a betegek 1,7%-ában
alakult ki és vesepótló kezelésre 0,5% szorult. Az AVE
prediktív értékû rizikófaktora ebben a tanulmányban a pre-
operatív veseelégtelenség volt.

A szuprarenális és juxtarenális aneurizma rekonstruk-
ciók korai mortalitása lényegesen magasabb, mint az
infrarenális aneurizmáké, az irodalom alapján 2-8%, és az
AVE gyakorisága 20-40% (36, 37). A Mayo Clinic 10 éves
tapasztalatát és 247 beteget elemzõ tanulmányukban West
és mtsai. (36) azt találták, hogy 2,5% mortalitás mellett a
betegek 22%-ában alakult ki AVE és 3,7% szorult
vesepótló kezelésre. Az AVE szempontjából szignifikáns
független rizikófaktornak bizonyult a szupraviszcerális
kirekesztés, a renális artéria bypass (de nem a trombecto-
mia vagy a reimplantáció), a bal vesevéna ligatura és a
hosszú mesenteriális iszkémiás idõ (OR: 1,8 / 5 perc). A
vesepótló kezelést igénylõ AVE kialakulását szignifikán-
san befolyásolta az életkor, a preoperatív SeCr érték, az
aneurizma szuprarenális kiterjedése, a veseartéria bypass,
a vese iszkémiás ideje (OR: 1,4 / 5 perc), a szupra-
viszcerális kirekesztés, a beadott idegen vér mennyisége
(OR: 1,18 / egység). Az arteria renalis bypass, a szupra-
viszcerális kirekesztés és az életkor többváltozós analízis
során is szignifikánsak maradtak. A posztoperatív AVE
szignifikánsan növelte mind az intenzív osztályos, mind a
kórházi ápolási napok számát. Sarac és mtsai. (37) hason-
ló eredményeket közöltek. Az 5,1%-os mortalitás egyetlen
független rizikófaktora a szupraviszcerális kirekesztés volt
és mind a halálozás mind az AVE gyakorisága szignifikán-
san magasabb volt szupraviszcerális kirekesztés után, mint
szuprarenális kirekesztés után. AVE a betegek 28,3%-ában
fordult elõ, dialízisre a betegek 5,8%-a szorult. Az AVE
független prediktív faktora a preoperatív veseelégtelenség,
a cukorbetegség és a szupraviszcerális kirekesztés volt.
Tekintettel arra, hogy ebben a vizsgálatban a szupra-
viszcerális iszkémiás idõ rövidebb volt, mint a
szuprarenális viszcerális iszkémiás idõ, a szerzõk azt a
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következtetést vonták le, hogy a posztoperatív AVE
kialakulásában az iszkémia mellett más tényezõk is
szerepet játszanak, feltehetõen embolizáció és a viszcerális
iszkémia-reperfúzió során felszabaduló cytokin hatás.

Az arteria renalis sebészi rekonstrukciójához társuló 
akut veseelégtelenség

Az arteria renalis rekonstrukció kapcsán mind a mûtétet
megelõzõen, mind a posztoperatív idõszakban
találkozhatunk akut veseelégtelenséggel. Az akutan fel-
lépõ oligo-anuriás veseelégtelenség hátterében bilaterális
arteria renalis elzáródás vagy kritikus szûkület is állhat,
embolizáció, vagy ateroszklerozis talaján kialakuló trom-
bózis miatt. Az esetek jelentõs részében a helyes diagnózis
felállítása késik, de a veseartéria rekonstrukciója még így
is látványos eredményt hozhat, sok esetben a veseelégte-
lenség teljes gyógyulásával. A bármilyen okból elõforduló
(ateroszklerozis, fibromuszkuláris diszplázia, disszekció)
veseartéria szûkület rekonstrukciójának indikációját
általában a renovasculáris hipertónia és az esetlegesen
ehhez társuló krónikus vesekárosodás képezi. A renalis
artéria aneurizmája esetén a ruptura veszélye egészíti ki az
indikációk körét. Úgyszintén mûtéti rekonstrukcióra kerül-
nek a sikertelen perkután angioplasztikán átesett betegek
is. Ezekben a kórképekben a posztoperatív mortalitás 4-
6% között van (38, 39). Darling és mtsai. (38) tanul-
mányában a mortalitás egyetlen szignifikáns rizikófaktora,
amely a mûtét típusával hozható összefüggésbe, a
bilaterális arteria renalis rekonstrukció volt. Ebben a tanul-
mányban 568 betegen végzett 687 veseartéria rekonstruk-
ció adatait vizsgálták. Százöt esetben végeztek egyidejû
bilaterális rekonstrukciót és 531 esetben egyidejû arteria
renalis és aorta helyreállító mûtétet. Az elektív és az akut
egyidejû aorta és veseartéria rekonstrukciókat külön vizs-
gálva, nem volt szignifikáns különbség az egyidejû aorta
és arteria renalis rekonstrukción és a csak aorta rekon-
strukción átesett betegek mortalitása között. A fent említett
tanulmányban a halálozás 5,5% volt és a halál oka 0,8%-
ban volt posztoperatív veseelégtelenség. A betegek 4,8%-
ában fordult elõ posztoperatív SeCr szint emelkedés,
0,8%-ában volt szükség posztoperatív vesepótló kezelésre
és a betegek 0,3%-a maradt állandó dialízis függõ. Az
állandó dialízisre kerülõ betegek preoperatív SeCr értéke
meghaladta a 3 mg/dl értéket, de a preoperatív emelkedett
SeCr szint nem befolyásolta szignifikánsan a rövidtávú
mortalitást. Ugyanakkor a Cherr és mtsai. (39) által
végzett utánkövetéses vizsgálat eredményei szerint a
veseartéria helyreállító mûtét után újonnan dialízisre
kerülõ betegek várható túlélési ideje mindössze 18,6
hónap.

Az iszkémia-reperfúzió szindrómát kísérõ 
akut veseelégtelenség

Az érsebészeti beavatkozás után kialakuló AVE egyik
oka a súlyos, általában a végtagokat érintõ iszkémiás-
reperfúziós károsodás, amely a vázizomzat elhalásával jár.

A vázizomzat túlélési ideje teljes iszkémia esetén 4 óra. A
rabdomiolízissel járó iszkémia-reperfúzió szindróma
békeidõben az összes AVE 5-7%-áért felelõs és megsok-
szorozódik háború vagy természeti katasztrófák idején
(40). A következményes mioglobinuria és a vesetubulusok
elzáródása, a gyulladás és az oxidatív stressz (komplement
aktiválódás, lipid peroxidáció, szabadgyök felszabadulás,
leukocita degranuláció circulus vitiosusa), valamint a
renalis vasokonstrikció (amelyet a hipovolémia által kivál-
tott szimpatikus hatás és a renin-angiotensin rendszer
aktiválása hoz létre) súlyos veseelégtelenséghez vezetnek
(40, 41). A kórkép súlyosságára jellemzõ, hogy Blaisdell
az angol nyelvû irodalom áttekintése után a mortalitást
25%-nak találta (41). Megfelelõ volumenpótlás hiányában
a halálok a kialakuló AVE is lehet a gyakori kardiopul-
monális szövõdmények mellett. Az iszkémia-reperfúzió
szindróma súlyos elektrolit és sav-bázis eltolódásokkal jár,
amelyek önmagukban is (például hiperkalémia, extrém
metabolikus acidózis) életet veszélyeztetõ elváltozások
lehetnek és a vesepótló kezelés indikációját képezhetik.
Természetesen a konzervatív kezelésre (például volumen
pótlás, mint a kezelés alappillére!) nem reagáló AVE
esetén is vesepótló kezelésre van szükség. Az anuriás akut
veseelégtelenséget túlélõk esetében a vesefunkció
csaknem mindig teljesen helyreáll 3 hónapon belül, de a
mortalitás ebben a kórképben igen magas, 20% körül van
(40).

Megbeszélés
A perioperatív akut veseelégtelenség általában nem

közvetlen halálok, mint a szív eredetû vagy a tüdõ szövõd-
mények. Azáltal, hogy a korszerûnek tekintett vesepótló
kezelések különbözõ változatai rendelkezésünkre állnak,
az a téves vélemény alakulhat ki bennünk, hogy az AVE
egy olyan perioperatív szövõdmény, amelynek hatékony
terápiája áthidalja a funkció kiesésbõl adódó problémákat.
Az a tény azonban, hogy a vesepótló kezelésre szoruló
betegek halálozása a legnagyobb, azt mutatja, hogy ez
távolról sincs így. Az akut veseelégtelenségnek a definíció-
ja és ebbõl adódóan az incidenciája sem egyértelmû. A
vesepótló kezelések különbözõ modalitásainak (intermit-
táló vagy folyamatos kezelés), a különbözõ technikáknak
(hemofiltrálás, dialízis, hemodiafiltrálás stb.) a pontos
indikációja sem tisztázott, valamint az sem, hogy ezek
önmagukban befolyásolják-e a kimenetelt – és ha igen,
akkor hogyan? Az azonban nyilvánvaló, hogy csupán az
oldható anyagok eltávolítása a véráramból nem helyettesíti
a vese valamennyi funkcióját. 

Az érsebészeti beavatkozások közül a TAA, TA
valamint a szuprarenális és juxtarenális hasi aorta aneu-
rizmák mûtétei járnak együtt leggyakrabban akut
veseelégtelenséggel (24, 25, 27, 36, 37, 42) és a vesepótló
kezelést igénylõ veseelégtelenség szignifikáns és független
rizikófaktor a mortalitás szempontjából. Az akut
veseelégtelenségnek a legnagyobb prediktív értékkel bíró,
szignifikáns és független kockázati tényezõje a preoperatív
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renalis diszfunkció. Ezt követi a vese iszkémiás ideje, az
aorta kirekesztés helye, az életkor, a perioperatív hemodi-
namikai labilitás és a felhasznált idegen vér mennyisége
(23-27). Iszkémia-reperfúzió szindróma esetében az
iszkémiás idõ döntõ fontosságú. Mindezekhez társulhat az
esetlegesen kialakuló szepszis, amely potenciálisan
bármely beteget fenyegethet (11, 12). Ezek azok a
támadáspontok, ahol a megelõzésnek tere nyílhat, hiszen a
prevenciónak rendkívül nagy szerepe van a kimenetelt
illetõen egy olyan kórkép esetén, mint az AVE, amelyben
a terápia hatékonysága messze elmarad az optimálistól. 

Az AVE, különösen a vesepótló kezelést igénylõ AVE,
nemcsak a mortalitást befolyásoló tényezõ, hanem az
intenzív osztályon és a kórházban eltöltött napok számát is
jelentõsen növeli (13, 15, 36), következésképpen az ellátás
költségeit is. Ehhez hozzáadódik a vesepótló kezelés költ-
sége, és tekintettel a gyakran fennálló hemodinamikai
labilitásra, ezek a betegek a drágább, folyamatos vesepótló
kezelésben részesülnek.

Következtetés
Az érmûtétek kapcsán kialakuló akut veseelégtelenség

nem tekinthetõ egyszerû szövõdménynek, amelynek
terápiája a vesepótló kezelések révén megoldottnak
tekinthetõ. Rendkívül bonyolult és nagyon nagy kockáza-
tot magában hordozó kórképrõl van szó, amelynek
megelõzése elsõrendû feladat. A megelõzés feltétele a
kockázati tényezõk alapos ismerete. Az akut veseelégte-
lenség területén számtalan nyitott, tisztázásra váró kérdés
van, mind az elõfordulási gyakoriságot, mind a pato-
mechanizmust, mind a terápiát illetõen. Multicentrikus,
randomizált tanulmányok vannak folyamatban a kérdések
egy részének tisztázása céljából és még továbbiakra lesz
szükség valamennyi kérdés megválaszolásához.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Számos kísérletes és humán vizsgálat eredménye
valószínûsíti, hogy cardiovascularis betegségekben a
myocardialis endothelin-1 produkció növekedése
szerepet játszhat a coronaria rendszer kóros válasza-
iban és az ischaemiás szöveti károsodás fokozódásában.
Kísérleteinkben az ET-1 coronariahatás jellemzõit
vizsgáltuk in situ kutyaszíven, mûvileg elõidézett
regionális myocardialis ischaemiában az ép vérellátású
és ischaemiás területek válaszreakcióinak elemzésével
három kísérleti csoportban a coronaria volumenáram-
lás (I., II.), a perifériás (retrográd) coronarianyomás
(I.), az áramlásfüggõ epicardialis hõemisszió (II.) és a
coronaria rezisztencia (III.) mérése útján. Az ered-
mények szerint a coronaria rendszerbe juttatott ET-1
közel egyforma mértékben szûkíti a normál vérellátású
és az ischaemiás myocardium ereit. Korábbi adataink
alapján valószínûsíthetõ, hogy ennek a jelenségnek hát-
terében a kompenzatorikus vasodilatátor nukleozidok
coronaria hatásának csökkenése áll. Az ET-1 ép és
ischaemiás szívizomban egyaránt kifejtett, szokatlanul
hatékony coronaria effektusa felhívja a figyelmet az
endogén ET-1 egyes cardialis kórállapotokban való
fokozott felszabadulásának patofiziológiai szerepére
mind a kompenzációs mechanizmusok csökkent
hatékonysága, mind a technikailag sikeres revascula-
risatiós beavatkozások funkcionális elégtelensége terén.

KULCSSZAVAK
endothelin-1 coronaria vasoconstrictio, myocardialis
vérellátás, regionális ischaemia

CHARACTERISTICS OF THE ENDOTHELIN-1
CORONARY EFFECTS

IN REGIONAL MYOCARDIAL ISCHAEMIA:
EXPERIMENTAL STUDIES

Violetta Kékesi M. D., Béla Merkely M. D.,
Sándor Juhász-Nagy M. D.

A large body of data obtained from experimental and
human studies revealed the potential role of the
increased production of endothelin-1 (ET-1) in the
development of pathological coronary reactions and in
the aggravation of myocardial injury in different cardio-
vascular diseases. In this study, the coronary effect of
ET-1 was investigated in regional myocardial ischaemia
of the in situ dog heart by characterising the vascular
responses to ET-1 of the left ventricular regions with
intact blood supply and those of the ischaemic areas of
the heart. The experiments were carried out on three
groups of animals, in which coronary function was
assessed by measuring the coronary volume flow (I.,
II.), peripheral (retrograde) coronary pressure (I.), flow-
dependent epicardial heat emission (II.) and by coro-
nary resistance (III). The results show that ET-1 admin-
istered directly into the coronary vessels evokes vaso-
constriction to a similar extent in the normal and
ischaemic myocardium. According to our previous
results it seems that the significant vasoconstriction
occurring with ET-1 in the ischaemic vascular bed
could be explained by the diminished compensatory
vasodilator effects on the same vessels.

The unusually strong coronary constrictor effect of
ET-1 both in the normal and ischaemic myocardium
emphasises the potential role of ET-1 in pathological
conditions associated with reduced efficacy of com-
pensatory mechanisms and with the functional insuffi-
ciency of the technically successful coronary revascu-
larisation.

KEYWORDS
endothelin-1-induced coronary vasoconstriction,
myocardial blood supply, regional myocardial
ischaemia

Az endothelin coronariahatás jellemzõi
regionális myocardialis ischaemiában: 
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Bevezetés
Az endothelin peptidcsalád legerõteljesebb vascularis

hatással bíró tagja az endotelin-1 (ET-1) különösen jelen-
tõs, az eddig ismert endogén vasoconstrictor ágenseknél
nagyobb és tartósabb érszûkítõ hatást képes kiváltani szá-
mos érterületen, beleértve a coronaria rendszert is (1). Az
ET-1 valószínû szerepét a coronaria betegség több
típusában, így akut coronaria syndromában (2), PTCA
utáni myocardialis stunning alatt (3) és korai restenosis
után (4), ischaemiás cardiomyopathiában (5) számos
oldalról alátámasztották. Kimutatták, hogy myocardialis
ischaemiában (6) és más cardiovascularis kórképekben is
(7) nõ az ET-1 produkció, amit az emelkedett plazmaszin-
tek is jeleznek (8, 9). A szisztémás vérben mérhetõ kon-
centrációknál azonban az endothelin-1 jóval magasabb
szöveti koncentrációt érhet el a myocardiumban, ami

részben (az endotheliális képzõdés mellett) a szívizom-
sejtek általi termelõdésébõl részben endothelsejtekbõl való
abluminális leadódásából eredeztethetõ. Erre utalnak azok
az eredmények, amelyek szerint az ágensnek mind a
humán kamrai szövetmintákban mért mennyisége (10),
mind pedig a természetes úton képzõdõ myocardialis
transsudatumban, a pericardialis térben levõ folyadékban
mért koncentrációja – hasonlóan jónéhány más szíverede-
tû anyaghoz – a plazmaértékeket jelentõsen, szignifikán-
san meghaladja (11, 12). Ezen túlmenõen ischaemiás
szívben a szöveti ET-1 koncentráció jelentõs inhomoge-
nitást mutat: az ágens képzõdése szignifikánsan nagyobb a
károsodott vérellátású myocardiumban, mint az ép vérel-
látású területeken (13).

Felmerül tehát a kérdés, hogy a megemelkedett ET-1
szintek milyen hatást fejtenek ki a regionálisan ischaemiás
szív különbözõ területein, és milyen szerepe van e vála-
szok módosulásában a myocardialis kompenzációs mecha-
nizmusoknak. Ezért kísérletesen elõidézett a. coronaria
(LAD) occlusio mellett vizsgáltuk az intracoronariasan
(i.c.) adott endothelin-1 volumenáramlásra és szöveti
vérellátásra, valamint szívmûködésre kifejtett hatásait in
situ kutyaszíven.

1. ábra. Intracoronariasan adott endothelin-1 (ET-1)
hatása a coronaria áramlásra ép vérellátás mellett

(felül) és regionális myocardialis ischaemiában (alul).
Eredeti regisztrátumok. Jelölések: MF – regionális

kontrakciós erõ a LAD artéria ellátási területén mérve,
CBF (felsõ panel) – coronaria áramlás (LAD)

pulzatórikus és közép-értékeinek görbéi,
BP – artériás nyomás, PCP – perifériás (retrográd)
coronaria nyomás a LAD artéria középszakaszú

occlusiójától disztálisan mérve, CBF (alsó panel) – a
coronaria áramlás a LAD occlusiótól proximálisan

mérve (residualis áramlás). Magyarázat a szövegben.
Fig. 1. Effect of the intracoronarially administered

endothelin-1 (ET-1) on the coronary blood flow in
myocardial regions with intact blood supply (above)

and in the ischaemic areas of the heart (below).
Original tracings of MF – regional myocardial force

measured in the LAD supplied area, CBF (in the panel
above) - coronary blood flow (pulsatory and mean

values), BP – arterial blood pressure,
PCP – peripheral (retrograde) coronary pressure

measured distal to the LAD occlusion, CBF (in the
panel below) – coronary blood flow measured

proximal to the LAD occlusion (termed as residual
blood flow). For explanation, see the text.

2. ábra. ET-1 coronaria dózis-hatás összefüggések
és a hatások idõbeli változása normál vérellátás

esetén (teljes LAD áramlás, A) és regionális
ischaemiában (residualis áramlás, B).

Adatok: coronariavolumen áramlás relatív
változása, átlagértékek   SEM, n = 8-11, p<0,01

valamennyi hatásmaximum értékre, p<0,02
a residualis áramlás 1-5 perces értékeire

>0.1 nmol ET-1 dózisoknál.
Fig 2. Dose-response relationships and time
courses of ET-1-induced coronary blood flow

changes in the normal (intact blood flow, A) and in the
regionally ischaemic heart (residual blood flow, B).
Data: relative changes of the coronary volume flow,
mean SEM, n = 8-11, p<0.01 for the peak responses,

p<0.02 for the data of residual blood flow at ET-1
doses of >0.1 nmol.
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3. ábra. Az ET-1 hatás idõgörbéi ischaemiás és nem
ischaemiás bal kamrai régiókban: a thermográfiás

adatok (normál, A és ischaemiás, B régiók), valamint
a residualis volumenáramlási adatok (C) parallel

változásai. Különálló szimbólumok: <0,3 nmol ET-1
dózisokra kapott változások. Átlagértékek   SEM,

n = 8-11, p<0,01 a hõemisszió adatokra
és p<0,001 a residualis áramlás értékeire

az 1.0 nmol ET-1 hatásgörbén.
Fig 3. Time course of the ET-1 action in the

ischaemic and non-ischaemic ventricular areas:
parallel alterations of the thermographic data in the

ischaemic (A) and non-ischaemic (B) area, and in the
residual blood flow (C). Separate symbols mark the
vascular responses to ET-1 doses <0.3 nmol. Data:
Mean SEM, n= 8-11, p<0.01 for thermographic data

and p<0.001 for the residual blood flow values
in response to 1.0 nmol ET-1.

Anyag és módszer
A vizsgálatokat 26, pentobarbitallal (30 mg/kg, i.v.)

altatott, nyitott mellkasú kutya szívén végeztük, három
kísérleti csoportban.

I. Az elsõ csoportban az endothelin-1 dózis-hatás össze-
függéseket a volumenáramlással (elektromágneses áram-
lásmérõ, Statham SP2202) jellemeztük a LAD coronaria
artéria középszakaszú occlusiója elõtt és után, mikor is a
teljes LAD véráramlás és az occlusio után, attól proxima-
lisan mérhetõ ún. residualis (az ischaemiás régió táplálását
szolgáltató collateralis) beáramlás változásait vetettük
össze, míg az ischaemiás terület érreakcióit a retrográd
coronaria nyomás mérése útján követtük.

II. Ugyanilyen preparátumon a volumenáramlás
mérések mellett a szívszöveti vérellátás és véreloszlás
szemikvantitatív vizsgálatát végeztük computeres cardio-
thermográfiával (AGA 750 Thermovision), és a folya-
matosan rögzített felvételeken a LAD artéria ellátási
területéhez tartózó ischaemiás és nem-ischaemiás

4. ábra. Az ET-1 hatása a LAD occlusio helyétõl
disztálisan mérhetõ perifériás coronaria

nyomásértékekre. Átlagértékek   SEM, n = 6, p<0,05
az 1,0 nmol ET-1 adására utáni nyomásnövekedésre.

Fig 4. Effect of ET-1 on the peripheral (retrograde)
coronary pressure measured distal to the 

LAD occlusion. Mean SEM, n = 6, p<0.05 for the
pressure changes after administration

of 1.0 nmol ET-1.
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régiókat, valamint az occlusio által nem érintett jobb kam-
rai területek áramlásfüggõ hõemisszióját értékeltük. 

III. A harmadik csoportban a LAD artéria izolált
(carotico-coronaria) perfusiója mellett négy konstans
áramlási szinten, normo-, hipo- és hiperperfundált
(Masterflex roller pumpa) érrendszerben vizsgáltuk az i.c.
Et-1 hatását a perfusiós nyomásértékekbõl (elektro-
manométer, SP 23Db) számított érellenállás-változások
követése révén. 

Az endothelin-1 emelkedõ bólusait a coronaria érbe
szúrt vékony (26 Ga) tûn keresztül (I. és II. csoport), illetve
közvetlenül a perfúziós rendszerbe (III.) adtuk. A kísér-
letek során folyamatosan mértük a szisztémás nyomást (a.
femoralis) és a szívfrekvenciát, valamint az I. csoportban a
bal kamrai kontraktilitás változásait (Walton-Brodie strain
gauge).

Az adatokat átlag SEM formában adtuk meg, a sta-
tisztikai értékelés Student t teszttel végeztük, szignifikáns
eltérésnek fogadva el a p<0.05 értéket.

Eredmények
Az i.c. ET-1 dózis-hatás összefüggéseket az ágens 0,01-

1,0 nmol dózisainak adásával vettük fel. Az ET-1 a vér-
nyomás, a szívfrekvencia és a kontraktilitás változatlansá-
ga mellett jellegében és mértékében azonos mérvû
csökkenést idézett elõ a volumenáramlásban kontroll
körülmények között és regionális ischaemiában (1. ábra),
azzal a kis különbséggel, hogy a residualis áramlás restitú-
ciója az ET-1 közepes dózisainál elnyújtottabbnak
bizonyult. Az ET-1 hatás maximumán (1,0 nmol) a normál
coronaria áramlás kiindulási értékének tizedére esett visz-
sza (9,3%) és a vasoconstrictiót sosem követte kompenza-
torikus (hyperaemiás) értágulat. További jellegzetesség,

hogy – amint az a hatások idõbeliségének értékelésébõl
kitûnik – egy kritikus ET-1 dózis (0,3 nmol) adása felett az
érválasz tartós, kompenzálatlan vasopasmusba torkollott
(2. és 3. ábra). 

A LAD artéria lezárása után adott i.c. ET-1 az
ischaemiás (collateralis beáramlástól függõ) és az
occlusiótól proximalisan lévõ (a collateralis áramlást szol-
gáltató) területek vérellátását (áramlásfüggõ hõemissz-
ióját), valamint az ugyanitt mérhetõ residualis volu-
menáramlást hasonlóképpen csökkentette (3. ábra).
Ugyanakkor a lezárt coronaria ágban mért perifériás coro-
naria nyomás értéke emelkedett (4. ábra), ami az
ischaemiás terület ereinek ET-1-re adott direkt constrictor
válaszát jelzi, és az ischaemiás régió hûlésével együtt arra
utal, hogy az e területen egyébként jellemzõ értágulat nem
képes mérsékelni az ET-1 által kiváltott coronaria szûkület
mértékét. 

A mûvileg beállított áramlási szinteken perfundált coro-
naria rendszerben kapott érellenállás változások adatai
(Rmax: +59, 16%) is megerõsítették, hogy a hypoper-
fundált vasculatura is jelentõs mértékben megõrzi ET-1
válaszkészségét (5. ábra).

Megbeszélés
Korábbi megfigyelésekkel (1) összhangban vizs-

gálataink eredményei megerõsítik a coronaria vasculatura
igen nagy endothelin-1 érzékenységét. Jelen vizs-
gálatainkban kimutattuk, hogy az ET-1 i.c. adása során tel-
jes vasoconstrictor dózis-hatás görbét ír le, és hogy az
érszûkítõ hatás a myocardialis kompenzatorikus mecha-
nizmusok aktivációja mellett is érvényre jut. Ezt igazolja a
coronaria szûkület tartós fennmaradása, vagyis az ET-1
hatás mértékének és idõtartamának ugrásszerû fokozódása

5. ábra. Az ET-1 által kiváltott relatív vascularis rezisztencia növekedés a mûvi coronaria perfúzió
különbözõ szintjein. A feltüntetett számok a coronaria áramlás és a hozzátartozó perfúziós

nyomásértékeket mutatják. Átlagértékek   SEM, n = 6, p<0,05 a <0,1 nmol ET-1; p<0,01 a 0,1 nmol ET-1
és p<0,001 a >0,1 nmol ET-1 dózisokra kapott válaszokban.

Fig 5. ET-1-induced increase of vascular resistance (R) in the coronary bed perfused artificially at fixed blood
flow rates. The mean values of the constant flows and the corresponding basal perfusion pressures are
indicated. Mean SEM, n=6, p<0.05 for the data obtained by doses of ET-1 of <0.1 nmol; p<0.01 for the data

obtained by the dose of 0.1 nmol and p<0.001 for the responses to ET-1 doses >0.1 nmol.
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a peptid nagyobb dózisainak i.c. bevitelénél, a collateralis
beáramlástól függõ ischaemiás régiók erõteljes vaso-
constrictor válasza ET-1 adására, valamint a számottevõ
mértékben megtartott ET-1 tónusfokozódás a hypoper-
fundált coronaria ereken.

Az ET-1 vasoconstriktor effektusának szokatlan
hatékonysága hátterében – legalábbis jelentõs részben – a
metabolikus kompenzációs mechanizmusok gátlása áll.
Korábbi vizsgálatainkban kimutattuk, hogy normál vérel-
látás mellett az ET-1 hatásra csökken a myocardium
metabolikus válasza (az akut coronaria occlusióra fellépõ
reaktív hyperaemia), míg a kompenzációs értágulat túl-
nyomó hányadáért felelõs vasodilatátor adenin nukleozi-
dok (adenozin és inozin) szívszöveti felszabadulása
fokozódik (14). Következésképpen az ET-1 reaktív hyper-
aemia választ korlátozó hatása nem a transzmitter fel-
szabadulás gátlásán keresztül valósul meg. A másik
lehetõség a coronaria rendszer ET-1 hatására kialakuló
adenin nukleozidok iránti csökkent érzékenysége. Erre utal
az a megfigyelésünk, mely szerint az adenin nukleozid
kiváltott coronaria vasodilatációt közvetítõ KATP memb-
ráncsatornák specifikus gátlószerrel (glibenklamid) való
blokkolásával hasonlóképpen csökkenthetõ a reaktív
hyperaemia válasz, mint az ET-1 esetén, miközben az
adenin nukleozid produkció nõ; a két szer egymás mellet-
ti alkalmazása esetén pedig jelentõs hatástani átfedés
észlelhetõ (14). Más szóval a KATP-csatorna blokkoló
glibenklamid és az ET-1 valamely közös intracelluláris
mechanizmuson osztozik a nukleozidok által kiváltott
vasodilatatio csökkentésében. Feltételezhetõ, hogy az ET-
1 fenti hatásai az ischaemiás myocardiumban akár foko-
zottan érvényesülnek a coronaria dilatátor rezerv
kihasználtsága és a coronaria reaktivitás károsodása miatt.

Összefoglalva, a coronaria rendszerbe juttatott ET-1
nem csak a normál vérellátású myocardium ereit szûkíti,
hanem gyakorlatilag ugyanolyan mértékben képes korlá-
tozni az ischaemiás régiók véráramlását is, mivel számot-
tevõen csökkenti a kompenzatorikus vasodilatátor nuk-
leozidok coronaria hatását. Ez magyarázatot adhat az ET-1
szokatlanul hatékony coronaria hatásaira ép vérellátású és
ischaemiás szívizomban egyaránt, és felhívja a figyelmet
az endogén ET-1 ischaemiás myocardiumban való foko-
zott felszabadulásának és lokális coronaria hatásainak
valószínû patofiziológiai szerepére mind a kompenzációs
mechanizmusok csökkent hatékonysága és az ischaemiás
károsodás következményes fokozódása, mind a revascular-
isatiós beavatkozások elégtelensége, a „no-reflow“ jelen-
ség terén.
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Mi újság a Compri-Med Kft.-nél?
Új termékeink:

BODYFORM harisnyanadrág
– annyiban különbözik a szokásos harisnyanadrágoktól, hogy a kompresszió nem ér véget a combtõnél,

hanem egyre csökkenõ mértékben egészen derékig tart. 
Már most igen népszerû lett a lipödémás hölgyek körében.

VENO-LEG Greme
– gél állagú, kellemes illatú, gyorsan beszívódó testápoló, amely csökkenti a láb bõrének szárazságát (ez

gyakran elõfordul kompressziós harisnyák hordásakor), 
enyhe mentol tartalma hûsíti a lábat, és a krém nem károsítja 

a kompressziós harisnyát, sõt, segíti a harisnya felvételét.

LIQUACARE folyadékos talpbetét
– folyékony gél tartalmú, szövet borítású, mosógépben is mosható talpbetét, amelyben a folyadék anatómiailag

megtervezett „csatornákban“ áramlik, folyamatosan masszírozva a 
talpat állás és járás közben. Alkalmazható álló vagy megterhelõ munka esetén, fáradt lábra, visszeresség, avagy

cukorbetegség és terhesség esetén is. Az állás és a járás szenzációs 
élménnyé válik, a betét hatékonysága vetekszik a prevenciós harisnyákéval.

A Compri-Med Kft. internetes elérhetõségei:
e-mail: info@compri-med.hu; weblap: www.compri-med.hu

A SIGVARIS honlapja: www.ganzoni.com
COMPRI-MED KFT., 1062 Budapest, Aradi u. 41. Telefon/fax: 311-1883.

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9-17 óra között.



Bevezetés
A thrombosis igen ritkán idiopathiás. Általában a hát-

térben megtalálható a thrombosishoz, az artériás thrombus
kialakulásához vezetõ ok, hiszen ez nem maga a betegség,
hanem csak annak következménye. A haemostasisban
kialakult zavar, hajlamosító tényezõk közremûködésével
artériás thrombus kialakulásához vezet. Az artériás throm-
bosis kialakulására is alkalmazható a Virchow triász: az
érfal sérülése, a vér haemostaseológiai paramétereinek
változása (elsõsorban a thrombocyta aktiválódása) és a

véráramlási viszonyok megváltozása. A felnõttkori artériás
thrombosisok döntõ többségében arteriosclerosis áll a hát-
térben. Az artériás plaque-ból felszabaduló inflamma-
torikus molekulák (selectinek, adhéziós molekulák,
cytokinek etc.) szoros együttmûködésben az aktiválódott
thrombocytákkal, elindítói és részesei a thromboticus
folyamatnak.

A leggyakoribb thrombosis kialakulására hajlamosító
tényezõk: atherosclerosis, dohányzás, hypertensio, dia-
betes mellitus, hyperviscositas, LDL cholesterin

A supraaorticus artériák idiopathiás 
thromboemboliájának kezelése
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ÖSSZEFOGLALÁS
A thrombusképzõdés multifaktoriális folyamat, amely-
ben számos egymásra ható genetikai, szerzett vagy
veleszületett betegség és környezeti tényezõ vesz részt.
A thrombosis hajlam rendszerint a klinikai tünetek
során derül ki. Az artériás thromboembolia
kialakulásának oka objektív igazolást igényel.  Elsõ
lépésként a beteg tüneteit kell megszüntetni, invazív
vagy non-invazív vizsgálatokat követõen megfelelõ
gyógyszeres, invazív radiológiai vagy sebészeti
eszközökkel. Ezt követõen legalább 6 hét múlva java-
solt az immunológiai és thrombophilia vizsgálatok
elvégzése, amelyeket erre a feladatra specializálódott
laboratóriumban érdemes elvégeztetni.  Eseteinkben a
leggondosabb vizsgálatokkal sem tudtunk olyan rend-
ellenességet bizonyítani, amely mindkét esetben stroke-
ot, illetve egy alkalommal jobb felsõ végtagi ischaemiát
okozó artériás thrombus létrejöttének oka lehetett
volna.

KULCSSZAVAK
artériás thrombus, idiopathiás, supraaorticus artériák 
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Thrombus formation is a multifactorial process in
which several congenital or acquired diseases and
environmental factors play a part. Thrombophilia gen-
erally can be discovered while clinical symptoms are
being examined. First the patient's symptoms must be
examined in adequate medical, invasive radiological or
surgical ways. After more than 6 weeks the patient
must be tested for autoimmune disease and throm-
bophilia which may have caused thrombus. In the
cases below despite carrying out very thorough
research work, we could not find any disorder that
could have caused thrombus.
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emelkedés, hypertriglyceridaemia,  oralis kontraceptivum,
hormonpótló kezelés, halmozott familiaris thrombosis,
polycythaemia, thrombocythaemia, lipoprotein(a), bal
szívfél elégtelenség, obesitas, autoimmun betegség, nem
és az életkor. Az atherothromboticus megbetegedések
progressziója szorosan összefügg a haemostasis rendszer-
rel. Számos nemzetközi vizsgálat bizonyította a fibrinogén
szintnek, mint önálló rizikótényezõnek, a fontosságát.  A
fibrinogén szintet emelõ tényezõk közül talán legfontosabb
a dohányzás. A Cardiovascular Health Study-t 5100 65 év
feletti résztvevõvel végezték, és azt találták, hogy a fib-
rinogén és a VIII. faktor emelkedett szintje egyértelmûen
emeli a cardiovascularis megbetegedés kockázatát. A pro-
tein C, a Protein S hiányállapotainak szerepe a vénás
thromboemboliák esetében igazolt, de az artériás oldalon
szerepük nem ennyire egyértelmû. Az aktivált protein C
rezisztencia (APCR) kifejezett összefüggést mutat az
atherothromboticus betegségek kockázatával. Ma már szá-
mos mutáció ismert, de leggyakoribb az elsõként leírt
Leiden mutáció, ahol a defektus az V. faktorban van. A
lipoprotein(a) emelkedett szintje a vizsgálatok tanúsága
szerint független rizikófaktora a carotis stenosisnak. 

Nagy számban elõforduló autoimmun betegség az
antifoszfolipid (APA) syndroma, amelynek leggyakoribb
és legjellemzõbb megnyilvánulási formája a thrombosis és
a thromboemboliás occlusiók.

Láthatjuk tehát, hogy az artériás thrombus
kialakulásához számtalan ok vezethet. Alábbi két

esetünkben a leggondosabb kivizsgálás után sem sikerült
az artériás thrombus okát megtalálnunk.

Esetismertetés
42 éves nõbeteg családi anamnézise negatív. Normál

testlakatú, soha nem dohányzott, semmiféle gyógyszeres
kezelésben nem részesült. Már egy évvel korábban is volt
pár pillanatig tartó jobb felsõ végtagi-, fél évvel korábban
néhány percig tartó jobb arcfél zsibbadása, valamint bal
testfél gyengesége, amivel nem fordult orvoshoz. Felvétele
elõtt három héttel epileptiform, eszméletvesztéssel járó
rosszullét miatt kezdték kivizsgálni. A koponya CT és MRI
vizsgálat bal oldali parasaggitalis, kb. 2 cm átmérõjû
meningeomat és bal cerebri media területi, kb. 1,5 x 2cm-
es vascularis károsodást igazolt, Felvételekor elvégezett
rutin laboratóriumi paramétereiben kóros nem volt. A
betegnél elektív mûtétként a meningeoma eltávolítására
készültek, amikor gyors progressziót mutató bal oldali
hemiparesis alakult ki. Az ismételt koponya CT vizsgálat
progressziót nem mutatott, a carotis duplex scan vizsgálat
negatív volt.  Az echocardiographia számottevõ eltérést
nem igazolt. A beteg alacsony molekulasúlyú heparint
kapott, ennek ellenére 10 nappal késõbb jobb felsõ végta-
gi akut ischaemiára utaló tünetek jelentkeztek. A kéz elfe-
héredett, hûvössé, fájdalmassá vált, a radialis pulzus ta-
pinthatatlan lett. Az ekkor készült duplex scan az a. anony-
ma lumenébõl az a.subclavia lumenébe terjedõ, 45 mm
hosszú, az oszlástól 25 mm távolságban szabadon lebegõ
inhomogén thrombust mutatott. A beteg utólagos
elmondása szerint az utóbbi fél évben már többször jelent-
kezett a jobb kéz elfehéredése és átmeneti fájdalma,
valamint a 10 nappal ezelõtt lezajlott stroke felvetette
annak lehetõségét, hogy az ismételt szórás ebbõl a fel nem
ismert, régebben kialakult thrombusból származik.
Idegsebészeti osztályról való átvételét követõen mellkas
CT vizsgálatot és angiographiát végeztünk. A mellkas CT
vizsgálat az aorta dissectiót, a mellkasi térszûkítõ folya-
matot, vagy gyulladást kizárta, a hasi CT vizsgálat is
negatív volt. Az angiographia az a. anonyma lumenében
telõdési hiányt mutatott, amely folytatódott a jobb a. sub-
clavia felé (1. ábra). Az ismételt echocardiographia sem
talált emboliaforrást. Ép billentyûket, normális méretû
szívüregeket és falmozgást írt le. A többszörösen kontrol-
lált laboratóriumi vizsgálatok során sem találtunk kóros
értékeket.

Sürgõsséggel mûtétet végeztünk, amelynek során feltár-
tuk a jobb a. subclaviát, az a. carotis communist és az a.
brachio-cephalicat. 10.000 NE heparin adása után
kirekesztettük az a.carotis communist a distalis harmadban
és az a. subclaviát az a. vertebralis eredése elõtt. Az
arteriotomiát az a. subclavia felõl vezettük az a.
anonymára. Fogarthy katéterrel proximalis thrombec-
tomiát végeztünk, a subclavia felõl is eltávolítottuk a
thrombust, amely friss és idõsült thrombus keverékének
látszott. Az a. subclavia felõl nem volt kielégítõ a vissza-
vérzés, ezért miután az arteriotomia nyílását direkt varrat-

1. ábra.
Elsõ esetünkben angiographiával igazoltuk 

a lebegõ thrombust az a. anonymában
és a jobb a. subclaviában.

Fig. 1. In the first case the free-floating thrombus in
brachiocephalic trunk and subclavian artery was

proved by angiography.
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tal zártuk, feltártuk a jobb a. brachialis oszlását is. Az a.
radialisból és a. ulnarisból is a fentihez hasonló szerkezetû
thrombust távolítunk el. A postoperativ carotis duplex scan
negatív volt, a felsõ végtagon a perifériás pulzusok tap-
inthatók voltak.  A hisztológiai vizsgálat az artériafal nor-
mális szerkezetét mutatta, kóros eltérés speciális festéssel
sem igazolódott. A thrombus a hisztomorfológiai megje-
lenés alapján szedimentációs típusúnak bizonyult.
Autoimmun betegség és thrombophilia irányában
egyetemünk immunológiai és haemostasis laboratóriumá-
ba küldött vérmintáink negatív eredményt adtak. 

Hazabocsátása után másfél hónappal akut jobb felsõ
végtagi panaszok miatt ismételten felvételre került. Az
angiographia az a.anonyma lumenének részleges thrombo-
sisát igazolta. Az a. subclaviában thrombus nem ábrázoló-
dott, de az a. radialis nem telõdött, és a tenyéri ív is csak
részlegesen telõdött.  Elektíven aorto-anonymalis bypass
mûtétet végeztünk, amelyet követõen felsõ végtagi
panaszai megszûntek, de az a. radialis pulzus továbbra sem
volt tapintható. A két kar közötti tenziókülönbség 30
Hgmm volt. Per oralis anticoagulans terápiát állítottunk be
és otthonába bocsátottuk. 

Újabb góckutatás, embóliaforrás keresés és a komplett
thrombophilia és autoimmun laboratóriumi vizsgálatok
megismételése történt, negatív eredménnyel.  A szövettani
vizsgálat az anonyma falában pathológiás eltérést nem iga-
zolt, a thrombusban a szövettani vizsgálat nem talált gyul-
ladásos elemeket.

Távozása után 1 hónappal tervezetten vettük fel a
nõbeteget, hogy a korábbi angiographiával igazolt a. radi-

alis occlusiója miatt fibrinolysist végezzünk. Az
angiographia a beültetett aorto-anonyma bypass
occlusióját, az a. brachialis szegmentális telõdését és az a.
radialis occlusióját igazolta. Tekintettel arra, hogy a kézen
akut ischaemia nem volt, ezért további érsebészeti bea-
vatkozást nem végeztünk. A meningeoma exstirpatióját is
elvégezték 2001-ben, egy évvel az érsebészeti beavatkozá-
sok után. Ez hisztológiailag is benignus elváltozásnak
bizonyult.

A beteg jelenleg is szoros angiológiai gondozás alatt áll.
A szokásos rheológiai és mikrocirkulációt javító gyógy-
szeres kezelés mellett tartós anticoagulans, és szükség
szerint parenterális prosztaglandin terápiában részesül. Így
állapota kielégítõ, felsõ végtagi panaszai csak jelentõs
fizikai megterhelés során jelentkeznek. Neurológiai tünete
nincs.

Másik 51 éves nõbetegünk távolabbi anamnézisében
myoma miatt uterus exstirpatio szerepel. Kezelést igénylõ
betegsége nem volt, gyógyszert nem szedett.  

Felvételére dyspnoe, mellkasi fájdalom, bal facio-
brachialis paraesthesia és jobb szemen észlelt
látótérkiesés miatt került sor. Tartós mellkasi fájdalom
és jelzett ST elevatio miatt akut coronarographia történt,
amely a LAD distalis harmadának  kezdetén rövid mus-
cularis bridge-t mutatott, ez azonban az áramlást nem
korlátozta. A mellkasi CT és CTA vizsgálat kizárta a
pulmonalis embolisatiót, mediastinalis térszûkítõ
folyamatot. A truncus brachio-cephalicus és a bal a.
carotis communis eredésében szokatlan lokalizációjú,
körülírt intraluminaris thrombust igazolt (2. ábra). Az

2. ábra.
Második esetünkben CT  angiographia 

igazolta az a. anonymában lebegõ thrombust.
Fig. 2. In the second case the free-floating thrombus

in the brachiocephalic trunk was proved
by CT angiography.

3. ábra.
Második esetünk mûtéti képe.

Az a. carotis communisról az a. anonymára 
vezetett arteriotomia után Fogarty katéterrel

blokkoltuk az aorta felõl a beáramlást,
az ép érben a thrombus látható.

Fig. 3. The inflow was blocked by a Fogarty catheter.
The free-floating thrombus is in the middle.
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aortában az aortaívbõl eredõ nagyereken kóros elvál-
tozás nem volt.  Laboratóriumi vizsgálatai enyhe tro-
ponin T- és D-dimer pozitivitást mutattak, egyéb kóros
eltérés nem volt.  Az echocardiographiás vizsgálat kissé
tágabb bal kamrát, jó bal kamra funkciót, mérsékelt
fokú mitralis insufficientiát igazolt. Embóliaforrást nem
találtunk.

Felvételekor 20 Hgmm-es tensio különbséget, a jobb
kéz ujjainak lividitását észleltük, látótérkiesése, neu-
rológiai góctünete felvételekor már nem volt. A per-
ifériás artériák tapinthatóak, felettük zörej nem volt
hallható.

A mûtét során jobb oldali ferde nyaki metszésbõl
óvatosan kipreparáltuk az a. anonymát, a jobb oldali caro-
tis communist és az a. subclavia proximalis harmadát oly
módon, hogy a kirekesztés a thrombustól distalisan felhe-
lyezhetõ legyen. Heparin védelemben elõször az a. carotis
communist, majd az a. subclaviát rekesztettük ki. Az a.
carotis communisról az a. brachio-cephalicára vezetett
arteriotomia után azonnal 7-es Fogarthy katéterrel
blokkoltuk a beáramlást. Elõtûnt az anonyma felét kitöltõ,
a falhoz nem tapadó, lebegõ, vegyes szerkezetûnek
imponáló thrombus, amelyet teljes egészében kiemeltünk,
az artéria falából kicsiny területet szövettani vizsgálat
céljából eltávolítottunk (3. ábra). Az arteriotomia nyílását
direkt varrattal zártuk. Az artérián sem arterioscleroticus
plaque-ot, sem fekélyt vagy bármiféle strukturális elvál-
tozást nem láttunk.  A szövettani vizsgálat friss thrombust
igazolt, A kontroll angiographián az aortaív és a supraaor-
ticus erek ép kontúrral ábrázolódtak kóros eltérés nélkül
(3. ábra).

A mûtét után a beteg 6 hétig preventív dózisú
LMWH-t és 75 mg clopidogrelt kapott, majd megtörtén-
tek thrombophilia, antifoszfolipid antitestestek és
autoimmun háttérbetegség irányában a laboratóriumi
vizsgálatok, amelyek negatív eredményt adtak. A beteg
rendszeres ellenõrzés alatt áll, jelenleg napi 75 mg
clopidogrel, 100mg ASA szedése mellett tünet- és
panaszmentes.

Megbeszélés
Thrombosis a cardiovascularis rendszer bármely sza-

kaszán kialakulhat. Napjainkban, a fejlett országokban
kétségtelenül az artériás thrombosisok, thromboemboliás
szövõdmények a vezetõ halálokok (stroke, TIA, myocar-
dialis infarktus, arteriosclerosis obliterans). Létrejöttükben
a haemostasis nyugalmi állapotának felborulása, fokozott
thromboticus aktivitás, a hiperviszkozitással kapcsolatos
áramlási zavarok, az endothel dysfunctio, a thrombocyták
mûködési zavara, a veleszületett, vagy szerzett throm-
bophiliák, autóimmun kórképek játszanak bizonyítottan
fontos szerepet. Számtalan tényezõ van azonban, amelyek
vizsgálata, egymásra gyakorolt hatásának megismerése
még további kutatásokat igényel. Feltehetõen a fent leírt
két eset hátterében is létezik ok, amelyet az általunk
elérhetõ leggondosabb vizsgálatokkal sem tudtunk kimu-
tatni.
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