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1. Rövidítések jegyzéke 

 

CT     computer tomográfia 

CTA      computer tomográfia angiográfia 

MRI      magnetic resonance imaging 

MRA     magnetic resonance angiográfia 

UH     ultrahang 

AA      aorta aneurysma 

AD      aorta dissectio 

IMH     intramuralis haematoma 

PAU      penetralo atheroscleroticus ulcus 

MIP     maximum intezitás projekció 

MDCT-A    multidetektoros computer tomográf angiográfia 

MPR      multiplanaris rekonstrukció 

PA     post-anterior 

DSA      digitális szubtrakciós angiográfia 

PET-CT     pozitron emissziós tomográfia- computer tomográfia 

EVAR     Endovascular Aneurysm Repair 

CEUS    contrast enhancement ultrasound 

TOF    time-of-flight 

CE    contrast enhanced 

PC    phase contrast  
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2. Bevezetés 

2.1. A téma jelentősége 

Hazánkban egyre több férfi és nő küzd érrendszeri betegséggel. „A férfiaknál 

háromszor gyakoribb, mint a nőknél.” (Dr. Lapis Károly, 1989.480.) 

Kialakulásában szerepet játszhat több tényező is, mint genetikai faktorok és 

környezeti hatások, például táplálkozás, dohányzás, stressz, magas vérnyomás, 

magas koleszterin szint. Dolgozatom az aorta traumás és nem traumás betegségeit 

és azok szövődményeit tárgyalja. Az aorta nem traumás betegségei, mint az IMH, 

PAU, aorta aneurysma és aorta aneurysma ruptura, illetve a traumás eltérések, mint 

transsectio, aorta dissectio és aorta ruptura szövődményei súlyosak, gyakran 

letálisak. Ezért korai felismerésük és megfelelő kezelésük elengedhetetlen a 

mortalitás és morbiditás csökkentéséhez.  

2.2. Célkitűzések 

Szakdolgozatom célja, hogy bemutassa, mely betegségek fordulnak elő gyakran a 

mellkasi és hasi aorta szakaszon, valamint a Borsod-Abaúj-Zempléni Megyei 

Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Sebészeti osztályán ellátott aorta betegséggel 

bekerült betegek vizsgálatainak elemzése. Ezen statisztikát 2011-2013-as évben 

megvizsgált betegekből készítettem. 

2.3. Kérdések 

1. Férfiakat vagy nőket érintenek nagyobb számban az aorta elváltozásai? 

2. Hasi vagy mellkasi szakaszon gyakoribb az aorta aneurysma? 

3. Acut aorta betegség estén mi az elsődlegesen választandó, legspecifikusabb és 

legszenzitívebb képalkotó módszer? 

4. Végeznek-e MRI vizsgálatot aorta betegség gyanúja esetén? 

5. Levonható-e egyértelmű következtetés aorta aneurysma és aorta dissectio esetén, 

hogy az ultrahangos vagy CTA követés szükséges? 

6. Műtéti vagy konzervatív kezelés a gyakoribb a vizsgált esetekben? 



 

 

3.1. Az aorta anatómiája

A nagyvérkör verőérrendszere az aortával, azaz a főverőérrel ves

kamrából, melynek három szakasza van: aorta asc

descendens. 

Az aorta fal három rétegből áll:

• tunica intima: Az érfal legbelső rétege. Hosszan

rétege, mely fénymikroszkóppal úgy 

fel a vékony hullámos membrana elastica internára.

• tunica media: Az érfal középső rétege, 

felépítése. Az artériákban ez a réteg a legvastagabb, az elasztikus 

rugalmas rostok, a muscularis típusúakban a simaizom

utóbbiakban az elasztikus rostok a media belső és külső szélén elasztikus 

membránokat alkotnak. A kapillárisokban viszont csak rácsrostokból álló 

vékony alaphártya alkotja.

• tunica adventitia: A legkülső finom kötőszövetes réteg, 

változó vastagságú. Általában laza rostos kötőszövetből épül fel, 

elasticus és kollagén rostkötegek képezik. B

erek. [5][6] 
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3. Szakirodalmi áttekintés 

.1. Az aorta anatómiája 

A nagyvérkör verőérrendszere az aortával, azaz a főverőérrel ves

három szakasza van: aorta ascendens, arcus aortae és aorta 

Az aorta fal három rétegből áll: 

Az érfal legbelső rétege. Hosszanti elrendezésű endothelsejtek 

tege, mely fénymikroszkóppal úgy tűnik, hogy közbülső réteg nélkül

fel a vékony hullámos membrana elastica internára. 

: Az érfal középső rétege, az egyes értípusokban változó a 

felépítése. Az artériákban ez a réteg a legvastagabb, az elasztikus 

rugalmas rostok, a muscularis típusúakban a simaizom sejtek dominálnak. Ez 

utóbbiakban az elasztikus rostok a media belső és külső szélén elasztikus 

membránokat alkotnak. A kapillárisokban viszont csak rácsrostokból álló 

vékony alaphártya alkotja. 

: A legkülső finom kötőszövetes réteg, erenként és testtájanként 

változó vastagságú. Általában laza rostos kötőszövetből épül fel, 

elasticus és kollagén rostkötegek képezik. Benne futnak az erek falát tápláló 

1. ábra Az artéria fal rétegei 

A nagyvérkör verőérrendszere az aortával, azaz a főverőérrel veszi eredetét a bal 

endens, arcus aortae és aorta 

ti elrendezésű endothelsejtek 

tűnik, hogy közbülső réteg nélkül fekszik 

az egyes értípusokban változó a 

felépítése. Az artériákban ez a réteg a legvastagabb, az elasztikus típusúakban a 

sejtek dominálnak. Ez 

utóbbiakban az elasztikus rostok a media belső és külső szélén elasztikus 

membránokat alkotnak. A kapillárisokban viszont csak rácsrostokból álló 

erenként és testtájanként 

változó vastagságú. Általában laza rostos kötőszövetből épül fel, hosszanti 

nak az erek falát tápláló 

 



 

3.1.1. Aorta ascendens 

Nagy része a szívburkon belül helyezkedik el. Ebből a szakaszból csak a szívet 

ellátó artériák erednek. 

Ennek két ága - mely az aorta zsebes billentyűinek tasakjából ered 

ága a koszorús erek, arteria coronaria dextra és arteria coronaria sinistra.

Az arteria coronaria dextra a sulcus coronariusban fut hátra, ahol a hátsó hosszanti 

barázdában az apex cordis

septum hátsó harmadát.  

Az arteria coronaria sinistra két ágra oszlik, az elülső ág az elülső hosszanti 

barázdában fut a szívcsúcsig, a másik ág a körkörös barázdában fut ellátva a bal szív 

felet, és a septumot. [6] 

 

3.1.2. Arcus aortae 

Jobbról balra és hátrafelé görbül, lovagolva a bal 

magasságában éri el a gerincet a középvonaltól balra.

Az arcusból három nagy artériás értörzs ered, a keringés irányába haladva: truncus 

brachiocephalicus (arteria anonyma), arteria carotis communi

subclavia sinistra. 

A truncus brachiocephalicus rövid értörzs, mely két ágra oszlik: arteria carotis 

communis dextra, arteria subclavia dextra 

2. ábra: Az aorta

arteria carotis communis dextra

arteria subclavia dextra

truncus brachiocephalicus 

aarteria anonyma

aorta ascendens

arteria coronaria dextra
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agy része a szívburkon belül helyezkedik el. Ebből a szakaszból csak a szívet 

mely az aorta zsebes billentyűinek tasakjából ered 

rteria coronaria dextra és arteria coronaria sinistra.

Az arteria coronaria dextra a sulcus coronariusban fut hátra, ahol a hátsó hosszanti 

barázdában az apex cordis-ig halad, így közben ellátja a szív jobb oldalát és a 

 

oronaria sinistra két ágra oszlik, az elülső ág az elülső hosszanti 

barázdában fut a szívcsúcsig, a másik ág a körkörös barázdában fut ellátva a bal szív 

Jobbról balra és hátrafelé görbül, lovagolva a bal tüdőgyökéren. A 6. hátcsigolya 

magasságában éri el a gerincet a középvonaltól balra. 

Az arcusból három nagy artériás értörzs ered, a keringés irányába haladva: truncus 

brachiocephalicus (arteria anonyma), arteria carotis communis sinistra

A truncus brachiocephalicus rövid értörzs, mely két ágra oszlik: arteria carotis 

is dextra, arteria subclavia dextra [6] 

 
2. ábra: Az aorta ascendens, arcus aortae sémás rajza 

arteria carotis communis sinistra

arteria sublavis sinistra

aorta descendens

arteria carotis communis dextra 

arteria subclavia dextra 

truncus brachiocephalicus - 

aarteria anonyma 

ascendens 

arcus aortae 

arteria coronaria dextra 

arteria coronaria sinistra 

agy része a szívburkon belül helyezkedik el. Ebből a szakaszból csak a szívet 

mely az aorta zsebes billentyűinek tasakjából ered - a jobb és bal 

rteria coronaria dextra és arteria coronaria sinistra. 

Az arteria coronaria dextra a sulcus coronariusban fut hátra, ahol a hátsó hosszanti 

ig halad, így közben ellátja a szív jobb oldalát és a 

oronaria sinistra két ágra oszlik, az elülső ág az elülső hosszanti 

barázdában fut a szívcsúcsig, a másik ág a körkörös barázdában fut ellátva a bal szív 

tüdőgyökéren. A 6. hátcsigolya 

Az arcusból három nagy artériás értörzs ered, a keringés irányába haladva: truncus 

s sinistra, arteria 

A truncus brachiocephalicus rövid értörzs, mely két ágra oszlik: arteria carotis 

arteria carotis communis sinistra 

arteria sublavis sinistra 

aorta descendens 
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3.1.3. Aorta descendens  

Az aorta descendens a csigolyatestek által alkotott oszlopnak a középvonalától balra 

eső felszínével végig érintkezésben maradva halad a lumbális 4-es csigolya testének 

magasságáig, ahol eloszlik a két arteria iliaca communisra. Az első lumbális 

csigolya előtt halad át a rekesz hiatus aorticusán, e pont felett aorta thoracicának, ez 

alatt aorta abdominalisnak nevezzük. Normál átmérője 15-18 mm. 

Az aorta descendensből ágaznak az artéria thoracicák, melyek a mellkasfali 

vérellátást biztosítják az intercostalis (bordaközi) artériákkal. A tüdő szövetének 

ellátását az arteria bronchialis sinistra és dextra végzi.  

Megkülönböztetjük a hasi aorta fali ágait, melyek a hasfalat látják el vérrel, 

valamint a páros zsigeri ágait, amik a páros hasi szervekhez mennek. Arteria renalis 

a vesékhez, arteria supermatica interna az ivarmirigyekhez, arteria suprarenalis a 

mellékvesékhez.  

A páratlan zsigeri ágakhoz három nagy értörzs tartozik, arteria coeliaca, arteria 

mesenterica superior és arteria mesenterica inferior. [5] [6] 

 

3.2.  Az aorta betegségei 

3.2.5. Atherosclerosis 

Jellemzője a nagy, elasztikus típusú artériák és a közepes elasztomusculáris artériák 

intima elváltozása. Progresszív betegség, az érfalban lipid és fibrózus elemek 

rakódnak le. Az artherosclerozis multifaktoriális betegség, melynek kialakulásában, 

mint környezeti, mint genetikai tényezők szerepet játszanak. 

A media rupturája következtében a dissectio magában a falban, a mediában van. 

Így a fal a normálisnál vastagabb. [9] 

 

3.2.1.  Aorta aneurysma 

Az artériák körülírt kóros tágulatát aneurysmának nevezzük. Két fajtáját 

különböztetjük meg: aneurysma verum (valódi aneurysma) és aneurysma spurium 

(álaneurysma). A valódi aneurysma falában az érfal összes rétegei megtalálhatóak, 

míg az álaneurysma esetén nem.  
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Alakja szerint lehet aneurysma sacciforme, mely körülírt, az érfalat asszimetrikusan 

érintő, zsákszerű kiboltosulás. Az alakját tekintve másik formája lehet az aneurysma 

diffusum fusiforme, azaz orsó alakú aneurysma. 

Az aneurysmának három formája különíthető el, az arteriosclerotikus, a syphilises 

és a dissecáló aneurymsa. 

Az arteriosclerotikus eredetű aneurysma ritkán fordul elő 50 éves kor előtt, valamint 

férfiaknál gyakoribb az előfordulása. A hasi aorta aneurysmáinak túlnyomó 

többsége arteriosclerotikus jellegű. Az aneurysma kialakulásának alapját az aortafal 

mediájának elvékonyodása, pusztulása képezi. Előfordul, hogy az egész aneurysma 

üregét thrombus tölti ki, amiből embolusok szakadhatnak le. Maga a növekvő 

aneurysma tumort utánzó hasűri terime nagyobbodásként jelentkezik. Nyomást 

gyakorolhat a szomszédos struktúrákra pl. uretherre, csigolyákra. Érelzáródást 

okozhat közvetlen nyomás vagy fali thrombus képződés révén. Legfenyegetőbb 

szövődménye a ruptura, amikor a retroperitonealis szövetekben, illetve a 

hasüregben masszív vérzés keletkezik, acut hasi katasztrófaképével. A ruptura 

veszélyének valószínűsége függ az aneurysma nagyságától. 

Az aoritis syphilitica következményeként alakulhat ki a dyphilises aneurysma. 

Túlnyomó többségük az aortaív és az aorta ascendens területére lokalizálódik. 

Kialakulása a media elasztikus és izomelemei gócos pusztulásának a 

következménye, mely a fal gyengülését eredményezi, mert a media helyét az 

intravascularis nyomással szemben kisebb ellenállású gyulladásos kötőszövet váltja 

fel. A syphilises eredetű aneurysma szövődményei megegyeznek az 

arteriosclerotikus aneurysmák okozta elváltozásokkal, csak az eltérő localisatióból 

erednek különbségek. 

A dissecáló aneurysmák 40-60 év között fordulnak elő, főként férfiakban. A 

kialakuláshoz vezető intima ruptura az esetek 90%-ban az aorta descendensen 

fordul elő. Pathogenesisében a media elasztikus és izomelemeinek gócos 

pusztulásával járó folyamatoknak van alapvető szerepe. Maga az intima nem 

károsodott, rupturája másodlagosan jön létre. A ruptura kialakulásában fontos 

szerepet játszik a magas vérnyomás. A hypertoniás betegnél a ruptura fizikális vagy 
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pszichés terhelés hatására következik be. Dissecáló aneurysma azonban fiatalokban 

is kialakulhat, főként Marfan-syndroma fennállása mellett. [9] 

 
3. ábra Aorta aneurysma predilekciós helyének sémás rajza 

 

Tünetei: Tünetmentes, de tapintható, illetve látható a röntgenfelvételen 80%-ban. 

Bizonytalan hasi, hátba sugárzó, időszakos fájdalmak 10%-ban. Shock, defense 

nagy fájdalom. Pulzáló terime eltűnik, mellkasi kép fedett 5-10%-ban.  

Specifikus jelek lehetnek az alábbiak: végtagischaemia (embolia, aneurysma, 

thrombosis); emésztési zavarok (hasi kompresszió, viscerális ér thrombosis); nagy 

systolés zörej, keringési terhelés jelei (aortocavalis fistula); gerincfájdalom 

(csigolya usuratio); rekedtség (n. reccurens paresis thoracalis aneurysma 

növekedése miatt); ureter kompresszió (a. iliaca aneurysma növekedése); mélyvénás 

thrombosis (kompresszió a. poplitea aneurysma)[10] 

 
4. ábra: coronalis CTA felvétel, Az infrarenalis szakaszon a hasi aorta orsó alakú tágulta, fusiformis 

aneurysmája látható. 
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A diagnózisban, illetve a betegség felismerésében nagy segítség a mellkas 

röntgenfelvétel, ahol láthatóvá válik az aorta gomb kiszélesedése és a légcső 

eltolódása. A mellkasfalon és nyelőcsövön keresztül végzett ultrahanggal 

megállapíthatjuk az aneurysma méretét. Műtéti tervezéshez viszont kevés az 

ultrahang, ehhez CTA vagy MRA szükséges, melyekkel jól ki lehet mutatni az 

aneurysma alakját, méretét és kiterjedését. [10] 

 
5. ábra: Jobb oldalon látható egy Marfan-szindrómás férfi beteg aorta bulbusának aneurysmaticus tágulata. 

CT coronalis felvétel, MIP rekonstrukció, artériás fázis. Bal oldali képen egy azonos életkorú férfinél 

szabályos tágasságú aorta. CT coronalis felvétel, MIP rekonstrukció, artériás fázis. 

 

Konzervatív, illetve sebészi úton is kezelhető az elváltozás. Általában 5,5 cm vagy 

ettől nagyobb mértékű aneurysma elváltozásánál javasolt a műtét. Előfordul, hogy 

4,5 cm körüli méretnél is javallott a műtét, amennyiben Marfan-szindróma miatt 

következik be, vagy gyermekvállalást tervező nőbetegről van szó. Műtéti megoldás 

esetén a Bentall- és a David-műtét jöhet szóba. Gyógyszeres megelőzése, amikor 

béta-blokkolók szedését írják fel. Ez csökkenti az aneurysma növekedését, így 

kisebb az esély a dissectio kialakulására is, valamint a regurgitációra is. [10] 

 

Szövődményei: ruptura a szabad hasüregbe; ruptura a retroperitoneumba; perforatio 

a duodenumba (aortoduodenalis fistula); perforatio a vena cava inferiorba; ruptura a 

pleuraűrbe vagy a pericarduimba; kompresszió (ureter, véna, n. recurrens); 

embolisatio; thrombotizál az aneurysma (peripherián gyakoribb, stenoticus 
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kiáramlás mellett aorta abdominálison is előfordul); csigolya, sternumusuratio 

(lényegében fedett perforatio) [10] 

 

3.2.2. Aorta dissectio 

Az aorta dissectio az aorta falának hosszanti, lap szerinti szakadását jelenti, az ér 

intimája bereped, vér kerül az érfal rétegei közé, és ezáltal kialakul egy valódi és 

egy állumen. [10] 

 
6. ábra: Aorta dissectio kialakulásának sémás rajza 

 
7.  ábra: Axiális CT felvétel, piros nyíl jelöli az állument, a zöld nyíl mutatja a valódi lument. 

De Bakey az aorta dissectiot a berepedés lokalizációja, illetve az intramurális 

berepedés kiterjedése alapján három csoportba sorolja, megkülönböztet I-II-III 

típust. Az I. típus az aorta descendenst, a II. típus az ívet érinti, a III. típus az a. 

subclavia alatt indul és terjed, olykor az egész thoracoabdominalis szakaszra. [10] 
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A modern felosztás (kórházunkban ezt alkalmazzák) a Stanford/Daily, A és B 

típusról beszél aszerint, hogy típusosan a billentyűsík felett vagy a bal a. subclavia 

alatt történik a berepedés. [10] 

 
8. ábra: Aorta dissectio besorolása 

 

Tünetei: Hatalmas fájdalom, a mellkasban, majd a terjedéstől függően (akár óráról 

órára) angiológiai status. A pulzustapinthatóságok eltűnnek, megjelennek. Súlyos 

kórkép, amely majdnem mindig hypertoniaval társul. [10] 

Kezelése: gyógyszeres, műtéti, intervenciós, valamint kettő vagy három módszer 

kombinációja. 

 

9. ábra: Aorta dissectio sémás rajza  

 

A Stanford A típusú aorta dissectio diagnózisa azonnali műtéti indikációt jelent. Az 

életmentő beavatkozás elvégzésétől csak akkor tekinthetünk el, ha a beteg 

eszméletlen, végleges agyi károsodása, illetve, ha definitív bélelhalása van. 
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A aorta dissectio kimutatására az MDCT-A kiváló módszer. Kontrasztanyag adás 

után a curved MPR-képeken jól elkülöníthető az intima flap, a beszakadás kezdete 

és vége. Meghatározható az aortából eredő nagyerek viszonya a valódi és 

állumenhez, vagyis hogy a dissectio ráterjed-e az aortából eredő erekre. [7] 

 
10. ábra: A fenti kép egy Coronalis síkú CTA felvétel, melyen Stanford B típusú dissectio látható. 

 

3.2.7. Intramurális haematoma (IMH)  

A vasa vasorum szakadását követően a media rétegein belül vérömleny jön létre, 

azonban ebben az esetben, az aorta dissectiotól eltérően intima szakadás („flap”) 

nem jön létre. Lokalizációja a klasszikus aorta dissectioval megegyezhet, azonban 

az aorta descendensben gyakoribb, mint az aorta ascendensben. Az IMH klinikai 

megjelenése és prognózisa a dissectiohoz szintén hasonló, nem túl gyakran 

rupturához is vezethet, regressziója nagyon ritkán fordul elő. Beosztása (Stanford 

klasszifikáció) és kezelése az aorta dissectioval megegyező. [16] 

 
11. ábra: Az intramurális haematoma sémás rajza 

 

3.2.6. Penetralo atheroscleroticus ulcus (PAU) 

A PAU esetében az atherosclerotikus ulcus talaján erodálódik az intima, a medián 

belül intramuralis haematoma alakul ki. Leggyakoribb lokalizációja az aorta ív és 
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az aorta descendens thoracalis szakasza, mivel itt kevésbé gyors az áramlás az aorta 

descendenshez képest. A PAU komplikációja lehet a pseudoaneurysma és a 

ruptura, melyeket nehéz elkülöníteni a valódi aorta aneurysmától és annak 

rupturájától. [16] 

 
12. ábra: A penetralo ulcus sémás rajza 

 

3.2.8. Aortitis 

Az aortafal gyulladásos megbetegedései lehetnek mycoticus, szifiliszes eredetűek. 

Az aortát érintheti a Takayasu és az óriássejtes arteritis, melyek aorta aneurysma, 

illetve aorta dissectio kialakulásához vezetnek. Képalkotó vizsgálatokkal az aorta 

fal körkörös, egyenletes megvastagodása, úgynevezett gyűrű jel látható. [16] 

 
13. ábra: CTA axialis síkú felvétel, infect aneurysma 

 

3.2.3. Aorta traumás rupturája 

Trauma esetén az esetek több mint 90%-ában a sérülés az aorta isthmus és a 

ligamentum arteriosum szintjében keletkezik. Ha részlegesen sérül, és az intimát, 

valamint a mediát érinti a sérülés, pseudoaneurysma jöhet létre a medistinalis 
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zsírszövetbe történő vérzéssel. Átlagosan a pseudoaneurysma-zsák ventrálisan balra 

helyezkedik el és a fala sok esetben kettős kontúrú, így könnyen gondolhatunk aorta 

dissectióra. Ritka esetnek számít, ha az arcus aortea arteria brachiocephalica, vagy 

az aorta ascendens az aorta billentyű felett szakad. Az aorta nagy sérülése esetén a 

beteg elvérzik, mielőtt kórházba kerülne. 

 
14. ábra: Aorta aneurysma sémás rajza 

 

A mellkasi aorta ruptura leggyakoribb oka az aorta aneurysmája, dissectioja, 

decelerációs traumája, exulcerált plaque-ja és intramuralis haematoma. Minél 

nagyobb az aorta aneurysma mérete, annál nagyobb a ruptura veszélye. [18] 

 
15. ábra: natív (A) és kontrasztos (B, C) axiális hasi CT felvételek. Aorta aneurysma aktív vérzése látható.  

 

Szövődmények: A leggyakrabban előforduló komplikáció, mely sürgős 

beavatkozást igényel. Emiatt általában hosszabb stentet helyeznek be.  

Az endograft collapsusa súlyos, magas moralitással járó szövődmény, mely lehet 

részleges vagy teljes. A megfelelő pozicionálás miatt a graftok 10-20%-al nagyobb 

átmérőjűek, mint az aorta. 
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Az endograft infekció ritka, de szintén súlyos következmény. A graft körüli 

lágyrészek kiszélesedése, beszűrtsége, körülírt folyadékgyülem, levegőgyülem, 

tályog, pseudoaneurysma és thrombus ábrázolódhat. Néha fistula is képződhet.[10] 

 

3.3. Képalkotó eljárások az aorta betegség diagnosztikájában 

3.3.1. Röntgen-felvétel 

Mellkasi elváltozások gyanújakor még napjainkban is az első radiológiai vizsgálat a 

kétirányú röntgenfelvétel, amely a tüdőről, pleuráról, thoraxfalról és a 

középárnyékról ad hasznos információkat. Javítja a diagnosztikai lehetőségünket a 

másodlagos digitalizálással végzett leképzés, továbbá a direkt digitális 

röntgenfelvételi technológia, hiszen utólagos ablakolással, nagyítással, kiemeléssel, 

mérésekkel többletinformációhoz juthatunk. [7] 

Az expozíciót a lehető legrövidebb idővel (magasabb KV) kell készíteni a mozgási 

műtermékek csökkentésére. Helyszíni felvételeknél is fontos, hogy a teljes 

mellkasról, a tüdőcsúcstól a rekeszig készüljön a kép. [8] 

Ez a technika nem specifikus a thoracalis aorta betegségeinek esetében. 

 
16. ábra: PA irányú röntgenfelvétel. A felső mediastinum kiszélesedett, az aorta kontúrja egyenetlen, 

irregguláris. A trachea légsávja jobbra dislocalt. Az együttes kép aorta patológiára utal, de további vizsgálat 

szükséges, mert a mellkas röntgen lelet nem specifikus. Lehetséges diagnózis: aorta Stanford A dissectio, 

vagy traumás ruptura, vagy thoracalis aorta aneurysma. 
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3.3.1. Ultrahang vizsgálat 

Az ultrahangmódszerek általános előnyei kézenfekvőek: széles körben 

hozzáférhető, nem invazív jellegű, ionizáló sugárzás nélküli módszer, viszonylag 

alacsony az egy vizsgálatra eső költség. A gyakorlat szempontjából a hasi aorta és 

ágainak duplex-vizsgálata kiemelkedő jelentőségű. Ma a hasi aorta aneurysmák 

döntő többségét ultrahanggal fedezzük fel. Minden esetben az aneurysmán kívül 

elemezni kell a vese ereket, illetve a veseartériák és az aneurysma egymáshoz 

viszonyított helyzetét, a hasi aorta páratlan ágait és az arteria iliacákat. A műtétre 

nem kerülő esetekben a duplex-vizsgálat az ellenőrzés legalkalmasabb eszköze. Az 

arteria mesenterica superior és truncus coeliacus szűkületeinek gyanúját 

megerősítheti a duplex-vizsgálat. Megbízható a color duplex-vizsgálat a hasi 

artériák valódi- és pseudoaneurysmáinak felfedezésében. [10] 

 

Az ultrahang vizsgálatok elve: 

Az ultrahang vizsgálat során a szerveket sajátos hangvisszaverő képességük alapján 

különítjük el egymástól. Előnye a vizsgálatnak, hogy az emberi szervezetre 

ártalmatlan, így akár többször is megismételhető a vizsgálat. A folyadékon, tömör 

szerveken áthatol az ultrahang. Minden érvizsgálatnál az első lépés a kétdimenziós 

real-time vizsgálat, ez alapvizsgálatnak tekinthető. Amennyiben rendelkezésre áll, a 

második lépés a color Doppler-ultrahang vizsgálat. Ezzel gyorsan megítélhető az 

erek átjárhatósága, illetve esetleges részleges vagy teljes elzáródása, a keringés 

iránya, a kóros keringést mutató érterületek kiválaszthatók a részletes elemzés 

céljából. 

Hasi ultrahang során mérik fel az aorta méretét, innen tudnak következtetni a 

betegségekre, más képalkotó módszerek kiegészítésével. [10] 

 

A vizsgálat menete: 

A vizsgálatra minden esetben telt hólyaggal és éhgyomorral kell érkeznie a 

páciensnek. Miután a beteg a hasát szabaddá tette a ruháktól, a közvetítő közeg 

segítségével, ami egy gél, képet kapunk a hasi szervekről, artériákról, vénákról és az 

aortáról. A vizsgálat során kisebb nyomást érezhet a beteg, miközben az orvos 
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megfelelő síkba helyezi a transducert. Kérheti a beteget mély légzésre, illetve a 

levegő bent tartására, valamint kontrasztanyag beadására is sor kerülhet. 

A CEUS-hoz intravénásan beadott mikrobuborékos kontrasztanyag (buborék 

nagyság: 3-5 micron) és speciális szoftverrel (contrast harmonic imaging) felszerelt 

ultrahangkészülék szükséges. Jelentősen növeli az ultrahang diagnosztika 

szenzitivitását és specificitását. Kiegészítő adatokat ad a morfológiát illetően és 

olyan elváltozásokat is kimutat, amelyek a hagyományos vizsgálattal nem láthatók. 

Független a veseműködéstől, így megromlott veseműködés esetén is alkalmazható. 

A kontraszthatás folyamatosan megfigyelhető, nincs időablakolás, mint CTA vagy 

MRA esetén. A CEUS vizsgálat általában célzott vizsgálat, egy adott szerv, adott 

elváltozását ábrázolja és karakterizálja. A CEUS segítségével real-time ábrázolható 

a véráramlás mind a nagy, mind a kis erekben. Információt ad a szövetek és gócos 

elváltozások vérellátásáról.  

A kontrasztanyagos UH vizsgálat legfőbb előnye, hogy az EVAR-ral kezelt 

betegeket valós időben tudjuk vizsgálni, ionizáló sugárzás, valamint a 

vesekárosodás kialakulásának kockázata nélkül. [8] [17] 

 
17. ábra: axiál síkú hasi ultrahang felvétel, aorta aneurysma látható körkörös fali thrombussal 

 

3.3.3. CT vizsgálatok 

A néhány évvel ezelőtt megjelent spirál vagy helicalis CT megteremtette a CT-

angiographia (CTA) végzésének lehetőségét. Ez a vizsgálat az aorta betegségeinek, 

a hasi arteriák a tüdőembólia kimutatásának alapvető módszerévé vált, gyakran 

feleslegessé téve egyéb eljárásokat.  
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Az aorta aneurysma tényének felismerésén túl, annak pontos lokalizációja, a valódi 

és állumen ábrázolása, a gyógyítás és prognózis szempontjából döntő kérdések, 

amelyekre egy korrekt CT-vizsgálattal választ adhatunk. CTA-val a hasi aorta 

aneurysmák viszonya jól megítélhető, a zsigeri ágak, illetve az arteria iliacák is 

ábrázolhatók.  

Sürgősségi esetekben a CT vizsgálat az elsődleges képalkotó módszer elérhetősége 

miatt. Az acut vérzést, meszes plakkokat jól ábrázolhatjuk vele. A topogram 

elkészítését követően natív sorozatot készítünk, majd ha a körülmény úgy kívánja, 

intravénás kontrasztanyag adható a betegnek be. 

A régi spirál CT gépeket a multislice CT váltotta fel. A rövidebb vizsgálati időnek 

köszönhetően kevesebb kontrasztanyagra van szükség, kisebb a mozgási műtermék, 

gyorsaságának köszönhetően használhatjuk szív vizsgálatokra és véráramlási 

vizsgálatokra (cardio-CT, perfúziós-CT). Ebből az okból használják CT-

fluoroszkópiára és biopsziára is. 

Vékony szeletek készíthetők, így csökkenek a csont artefaktumok, és használható 

további képrekonstrukcióra: MPR, 3DCT és neuronavigáció.  

      Nagy volumen felvételi képességének köszönhetően végezhető teljes test CT, 

perifériás CT angiográfia, teljes mellkas-has CT. [10] 

 

CT angiográfia 

A CTA különféle irányból történő megjelenítésre speciálisan Maximum Intenzitás 

Projekciót (MIP) alkalmazunk. A vizsgálat során kontraszt anyagot juttatunk a 

szervezetbe, így kiemelve az ereket, ezáltal könnyebben észrevehető a kóros 

elváltozás. A vizsgálat előtt meg kell győződni, hogy nincs esetleg valamilyen 

kontraindikáció a vizsgálat szempontjából. Aztán a vizsgálat elkezdése előtt steril 

körülmények között katétert vezetünk be a betegbe, amire a kontrasztanyagos 

injektort csatlakoztatjuk, ami megfelelő időben a szervezetbe juttatja a 

kontrasztanyagot, hogy mire a CT berendezés a megfelelő területet vizsgálja, már a 

kontrasztanyag ott legyen (ezáltal elkerülhető hogy folyamatosan figyeljük a 

vizsgálandó területet, ezzel is növelve a sugárdózist). Az időzítés lényeges ebben, 

mivel ha túl korán vagy későn végezzük a felvételezést, akkor nem kapunk 
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megfelelő kontrasztos képet. A CTA-nak több területe is van, ilyen például a 

perfúziós CT, a szívereinek vizsgálata, az agy vérellátásának vizsgálata. 

Mellkas és hasi angiográfia protokoll értékek: [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrasztanyag beadásánál a FLOW érték 4-5 ml/sec, 1 ml/ttkg kontrasztot adnak 

be intravénásan. Minden esetben készítenek egy natív CT felvételt, majd bolus 

tracking technikával készítenek artériás fázisban szeletsorozatot. A várakozási idő 

abban az esetben  nő 10-12 secundumra, ha natív felvételen az aneurysma látszódik 

valamelyest.  

 

Triple Rule Out 

Gyorsan diagnosztizálható a mellkasi fájdalmat panaszoló betegek három 

leggyakoribb kóroka: a pulmonalis embólia, arteria coronaria stenosis és occlusio, 

valamint az aorta dissectio. De a technika nagyobb anatómiai lefedettsége miatt 

nagyobb sugárdózist igényel. Az EKG kapuzás csökkenti a dózist, úgy hogy a 

szívciklus által triggerelve fokozatosan lépteti a betegasztalt. [1] 

 

3.3.4. MR angiográfia 

Az aneurysmák MRA ábrázolhatósága nagyságuk és thrombotizáltságuk függvénye. 

Általában, ha 2 mm-nél nagyobbak, pontosan ábrázolhatók. Az új technikák 

alkalmazása lehetővé teszi a műtét szempontjából fontos aneurysmanyak pontos 

meghatározását. 

recon jobs kernel window 

3 mm axial B30f mediastinum 

2 mm coronalis B30f mediastinum 

2 mm saggitalis B30f mediastinum 

0,75 mm axial B20f angio 

    ↓ 

    MIP 

    VRT 

    MÉRÉSEK 

quality ref 240 mAs/120 kV 

scan time 4 s 

rotation time 0,5 s 

pitch 1,5 

acquisition slice 128x0,6 mm 

delay 6 s 
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Nehezen elérhető módszer, így sürgős esetekben ritkán kerül sor MR vizsgálatra. 

Ezzel a módszerrel káros besugárzás nélkül készíthető több síkban felvétel akár a 

test egészéről, bár igen költséges. 

Az MRA lehetőséget nyújt az erek nem invazív, illetve minimálisan invazív 

vizsgálatára. Az MRA a szeletképek rekonstrukciójával végső soron a DSA 

felvételekhez hasonló szummációs jellegű képet készít, amivel az érszerkezet jól 

megítélhető, de a vékony, nagyfelbontású szeletképek tanulmányozásával is fontos 

részletek fedezhetők fel. Az MRA az MR úgynevezett áramlási jelenségeit 

használja fel a mozgó vér detektálására. A legegyszerűbb és leggyakrabban használt 

módszer az úgynevezett TOF. Ha kifejezetten az áramlás kimutatása, vagy 

kvantifikálása a cél, akkor úgynevezett PC MRA-t végzünk. A perifériás, illetve 

nagyerek vizsgálatára intravénás bolusban beadott kontrasztanyag segítségével, az 

úgynevezett CE MRA-ra is lehetőség nyílik. Erre a célra gyors T1-súlyozott 

szekvenciára van szükség. 

Főleg a szív vizsgálatainál szokták kihasználni a spin-echo szekvenciák áramlási 

jelenségét az úgynevezett áramlási jelkiesést (flow void), melynek segítségével az 

MRA-n az erek feketék, ezért szokás fekete vér MRA-nak (black blood MRA) 

nevezni. 

Újabb fejlesztés eredménye az EKG-kapuzással és 3D half-Fourier gyors SE 

szekvenciával készülő, leginkább a periférián, elsősorban az alsó végtagon használt 

módszer (Fresh Blood Imaging, FBI) [3] [10] 

 

Angiográfiás módszerek: 

Fekete vér (black blood MRA) 

Time of flight (TOF) MRA (2D,3D) 

Fázis kontraszt (PC) MRA (2D,3D) 

Contrast enchanced (CE) MRA 

Fresh Blood Imaging (FBI) ECG-gated 3D half-Fourier FSE 
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Protokoll beállítások: [12] 

1. FastView Localizer  

2. Vessels scout (00:23)  

3. CareBolus cor (01:09)  

4. CareBolus cor (01:09) slice thickness: 1.40mm 

 FOV read: 450 mm 

 FOV phase: 81.3% 

 TR 2.77 ms 

 TE 1.00 ms 

 phase enconding: right →left 

 base resolution: 384 

 

Kontrasztanyag: 

1. Gadovist – 2ml/sec, 0,1 ml/ttkg  

2. Dotarem – 2ml/sec, 0,2 ml/ttkg 

A vizsgálat végezhető test bolus technikával, és care bolus technikával is. 

In line composer programmal a külön-külön leképezett szakaszokat egyesíteni lehet, 

így egészében látható a kívánt szakasz, esetünkben az aorta. [12] 

 

3.3.5. Digitalis Subtractios Angiographia (DSA) 

Az intervenciós radiológia a medicina egyik legdinamikusabban fejlődő ága. Az 

angiográfiás kifejezést gyakorlatilag a verőerek invazív vizsgálatára alkalmazták, 

elkülönítve a vénás rendszer ábrázolására szolgáló venográfiáktól, vagy 

phlebográfiáktól. 

A mai gyakorlatban a non-invazív angiográfiák vették át a diagnosztikai szerepet, 

így invazív angiográfiát rendszerint csak tervezett beavatkozás kapcsán végeznek. 

Amennyiben az aorta valamely szakaszába injektálnak nagy nyomással 

kontrasztanyagot, úgy azt főtörzsi angiográfiának, vagy aortográfiának hívják. 

Szelektívnek hívják az aorta elsődleges ágaiba injektált kontraszttal végzett 

angiográfiát. Amennyiben további másod- harmadlagos ágakat katétereznek és 
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festenek, azt szuperszelektív angiográfiának nevezik. Az aortaív mellett általában a 

carotisok-vertebralisok szelektív, úgynevezett 4-ér vizsgálatát is elvégezik. 

További felosztásra ad lehetőséget a vizsgált régió szerinti csoportosítás. Eszerint 

aortaív angiográfiáról, thoracalis, vagy abdominalis aortográfiáról beszélünk. 

A thoracalis aortográfia kiegészül az intercostalisok-lumbalis artériák szelektív 

töltésével, amit – miután leggyakrabban spinalis érmalformatiok, vagy 

Adamkiewitz-arteria ábrázolására végeznek – a szakzsargonban spinalis 

angiografiának hívnak. 

A hasi aortográfiát pedig – rendszerint angiográfiás asztal léptetéssel – kiterjesztik a 

medencei és az alsó végtagi érrendszer vizsgálatára is. Az eddigiektől eltérően 

ehhez „csak” a beadott kontrasztanyag követésére van szükség, szelektív 

katéterezésre nem. [8] 

3.4. Terápiás módszerek 

3.4.1.Gyógyszeres kezelés 

Vérnyomáscsökkentő gyógyszerekkel kezelik a betegeket és 6 havonta UH és/vagy 

CT kontroll szükséges. 

Kontrolált hypotonia (intravénás nitrát vagy béta-blokkoló), illetve antihypertensive 

kezelés, szigorú vérnyomás ellenőrzés mellett, Stanford B típusú dissectio esetén. 

 

3.4.2. Endovascularis terápia 

A hasi aorta aneurysma EVAR kezelése során egy stent graftot, vagyis endograftot 

helyeznek fel az érbe, hogy stabilizálják az aneurysma által gyengített aorta 

szakaszt, így meggátolják annak ruptúráját. Az EVAR-ral jelentősen csökkenthető a 

műtéti halálozások száma, szemben a nyitott hasi műtétekkel. Az EVAR 

hatékonyságát csökkenti az úgynevezett endoleak komplikáció lehetősége, mely 

magában hordozza a későbbiekben az aneurysma zsák ruptúráját. 
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18. ábra: axiális CT felvétel, melyen EVAR technikával kezelt aorta szakasz látható 

 

3.4.3.  Nyílt műtéti terápia 

A műtéti kezelés célja, hogy a sérült szakaszt eltávolítják és helyére graftot ültetnek 

be aorta aneurysma esetén. 

Aorta dissectio esetén a műtéti kezelés célja, hogy az érintett aorta szakaszt 

rekonstruálják. A proximális aorta rekonstrukcióját három lehetséges módon lehet 

elvégezni: 1: Az aorta gyök megtartása, valamint az aorta descendenst egy műérrel 

pótolják (A). 2: Teljes csere történik – aorta gyök, aorta ascendens (B). 3: Az előbb 

említett két eljárás bármelyikét kiegészíthetjük részleges vagy teljes ívcserével (C). 

[4] 

 
19. ábra: A képen látható a műtéti úton behelyezhető stentek. Az A képen az aorta billentyű szerkezete 

nem károsodott véglegesen, így megtartható a billentyű. A B képen az aorta-gyök és az aorta billentyű 

tönkrement, így az aorta ascendens és az aorta gyök kerül pótlásra.  C képen az aorta ív intimája 

szétszakadt, egy részét, vagy a teljes ívet ki kell cserélni. 
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3.5. Postoperatív szövődmények 

3.5.1. Endoleak 

Az endoleak, az endovascularis hasi aorta aneurysma-műtét (EVAR) jól ismert 

szövődménye. A legtöbb ilyen szövődmény endovasculáris megoldásra alkalmas. 

Ritkán, amennyiben a probléma endovascularis megoldása mégsem lehetséges, az 

endograftot nyílt műtéttel kell eltávolítani. 

Az endoleak definíciója a következő: az aneurysma zsákon belül, esetleg az 

endografttal kezelt aorta szegmentumban, de az endograft lumenén kívül, vagyis a 

két réteg között, véráramlás van. Az EVAR utáni endoleakek gyakorisága 20% 

körüli. Ezeket a rétegek közötti áramlás útja alapján öt különböző típusba lehet 

sorolni. 

 
20. ábra: coronalis síkú felvétel, melyen II-es típusú endoleak figyelhető meg (nyíl) 

 

· 1-es típus: a graft proximális vagy distalis tapadásának elégtelensége miatti forma. 

· 2-es típus: az aneurysma zsákba, az átjárható a. mesenterica inferiorból, lumbális 

ágból vagy más érből állandó retrograd telődést észlelünk. Ezeknek a grafttal direkt 

összeköttetésben nem lévő artériás áramlásoknak kisebb hatása van az aneurysma 

zsákon belüli nyomásra. Ezen esetek 80 %-a fél éven belül megszűnik. A továbbra 

is fennállók akkor igényelnek kezelést, ha az aneurysma zsák nagyobbodását 

okozzák. 

· 3-as típus: a graft anyagának defektusa miatti átfújás. Ez a direkt nyílás sürgős 

figyelmet igényel, mivel az aneurysma zsák magas artériás vérnyomását, és ennek 

következtében rupturát okozhat. 



26 

 

· 4-es típus: a graft porozitása miatti áteresztés, amely az újabb endograftok 

esetében már csak ritkán fordul elő. 

· 5-ös típus: ezt „endotension” néven is említik, mivel az aneurysma zsák nem 

kimutatható okból fellépő nyomásnövekedéséről van szó. Kezelése nem könnyű, 

hiszen a magas nyomás okát nem tudjuk. [13]  

[11] 

  

Endoleak Indok kontrasztanyag 

megjelenése 

kezelés 

I. típus graft rögzítési hiba 

I/A: proximális 

I/B: distalis 

centrálisan és/vagy a 

graft rögzítési pontok 

környezetében 

sürgős 

II. típus fordított áramlás perifériásan vitatott, az aneurysma 

zsák növekedésétől 

függően sürgős vagy 

elektív műtét 

III. típus protézis szakadás centrálisan és/vagy 

távol a rögzítési 

pontoktól 

sürgős 

IV. típus protézis porozitás az aneurysma bármely 

pontján, az endoleak 

látható forrása nélkül 

spontán megszűnik a 

véralvadás 

felfüggesztésével 

V. típus endotenzió az aneurysma zsák 

növekedik, azonban az 

I-IV. endoleak típusok 

radiológiailag nem 

igazolhatók  

hosszú távon sebészeti 

helyreállítás szükséges 
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3.5.2. Graft infectio 
Az infekció eredete gyakran a műtétkor bekövetkező kontamináció, vagy a 

posztoperatív szakban a műtéti területen kialakult haematoma, nyirokgyülem, vagy 

egyéb folyadékgyülem a graft körül. A graft inváziója haematogén, vagy limfogén 

úton, valamint a környező szervek közvetlen mechanikai hatása révén következik 

be. Az infekció időbeli megjelenése szerint megkülönböztetnek korai (3 hónapon 

belüli) és késői infekciót (3 hónapon túl). A súlyosabb eset a késői infekció, amikor 

a szinte teljesen involvált graft gennyesedése az aorta környezetét is infiltrálja. 

Tünetei: láz, duzzanat, bőrpír, váladékozó fistula megjelenése. A fistulográfiával 

könnyen és gyorsan be lehet bizonyítani a fertőzést, ha a fistula járatba adott 

kontrasztanyag a graftban megjelenik. Továbbá végezhető CT, MR és PET-CT 

vizsgálat is. [14] 

 
21. ábra: Három coronalis és egy axiális síkú CT felvétel látható. Nyílt műtétet követően, aorto biiliacalis 

endograft behelyezése után a musculus psoasban levegő buborék figyelhető meg, valamint levegő 

buborékokat és a thrombozissal elzárt bal arteria iliaca communist láthatjuk. 
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4. Anyag és módszer 

4.1. A kutatás mintája 

Kutatásomat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 

Képalkotó Diagnosztikai- Intervenciós Intézetének beteganyagában végeztem.  

Szakdolgozatomhoz a 2011-2013 években valamilyen trauma vagy nem trauma 

által bekövetkezett aorta sérülést szenvedett betegek retrospektív dokumentáció és 

képelemzés módszerét használtam fel. Kutatásom eredményeiben MR leletek nem 

szerepelnek, ilyen jellegű képalkotó módszerrel nem vizsgálták betegeimet, mert 

kórházunkban a gold standard képalkotó vizsgálat az UH és CT. 

 

4.2. A kutatás módszere 

209 beteg UH és CT vizsgálatának leletét néztem át, 201 betegnél CT, 128 betegnél 

UH vizsgálat történt. Vizsgáltam az érintett személyek nemét, korát, a sérülések 

gyakoriságát mindkét nemben, annak lokalizációját, az esetleges kialakult 

thrombusok típusát, egyéb artéria érintettségét, ruptura lehetőségét, kezelés 

módszerét. Kutatómunkám során figyelembe vettem a különböző képalkotó 

modalitások szerepét a sürgősségi képalkotó diagnosztikában. 

  



 

5.1. Statisztika 

Aorta aneurymsa, vagy dissectio gyanú

arányát láthatjuk. A vizsgált esetek 39%

vizsgálatot. A maradék 61%

a képalkotók a páciensnek. Átfedés van a két 

mindkét képalkotó technikát használták.

 

2. 

39%

képalkotó vizsgálatok

0 20 40

férfi

nő
49

Aorta 
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5. Eredmények 

1. diagram: kért képalkotó vizsgálatok 

aneurymsa, vagy dissectio gyanúja esetén elvégzett vizsgálatok eloszlási 

A vizsgált esetek 39%-ában, azaz 128 esetben kértek ultrahang 

vizsgálatot. A maradék 61%-ban, azaz 201 esetben pedig CT vizsgálatot végeztek 

a páciensnek. Átfedés van a két vizsgálati módszer között, 

alkotó technikát használták. 

 diagram: Aorta betegségek nemek szerinti eloszlása 

61%

képalkotó vizsgálatok
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vizsgálatok eloszlási 

az 128 esetben kértek ultrahang 

ban, azaz 201 esetben pedig CT vizsgálatot végeztek el 

között, 125 esetnél 
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A szakirodalom szerint a érbetegség többségében férfiakat érint. 

betegség adatait összesítve néztem meg hány nőt és hány férfit érint aorta betegség. 

A vizsgált időszakban az 

beteg fordult elő. A kutatás eredménye a szakirodalmat alátámasztja.

3.

Az aorta aneurysma előfordulása

nők esetében. Számszerűsít

vizsgált időszakban. Az aorta

többségben vannak, 8 férfi
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A szakirodalom szerint a érbetegség többségében férfiakat érint. Mind a két vizsgált 

betegség adatait összesítve néztem meg hány nőt és hány férfit érint aorta betegség. 

időszakban az aorta betegségeket tekintve 160 fő férfi beteg

A kutatás eredménye a szakirodalmat alátámasztja.

 

3. diagram: Nemek megoszlása AA és AD esetén 

aneurysma előfordulása a férfiak esetében gyakoribbnak bizonyul

nők esetében. Számszerűsítve 157 férfi és 39 női beteget látott el kórházunk

z aorta dissectio vizsgálatánál is kiderült, hog

férfit és 5 nőt érintett a betegség. 

Férfi

Nő

dissectio

aneurysma

dissectio aneurysma

8 157

5 39

Nemek megoszlása AA és AD esetén

Mind a két vizsgált 

betegség adatait összesítve néztem meg hány nőt és hány férfit érint aorta betegség. 

férfi beteg és 49 fő női 

A kutatás eredménye a szakirodalmat alátámasztja. 

 

nak bizonyult, mint a 

női beteget látott el kórházunk a 

dissectio vizsgálatánál is kiderült, hogy a férfiak 

Férfi

Nő

aneurysma

157
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Nemek megoszlása AA és AD esetén



 

5.2. Aorta aneurysma statisztika

4. diagram:

Külön megvizsgálva az aorta aneurysma esetén kért vizsgálatokat is áttekintettem 

melyből kiderült, hogy az 

ban CT vizsgálatot. 

 

5. diagram: 

mellkasi

hasi

18

AA: lokalizáció szerinti eloszlás
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Aorta aneurysma statisztika (AA) 

diagram: Aorta aneurysma diagnózis esetén kért vizsgálatok

Külön megvizsgálva az aorta aneurysma esetén kért vizsgálatokat is áttekintettem 

melyből kiderült, hogy az esetek 60%-ban ultrahangos vizsgálatot kértek és 40%

diagram: aorta aneurysma lokalizáció szerinti eloszlása

60%

40%

AA: kért vizsgálatok

178

AA: lokalizáció szerinti eloszlás

fő 

 
esetén kért vizsgálatok 

Külön megvizsgálva az aorta aneurysma esetén kért vizsgálatokat is áttekintettem 

ban ultrahangos vizsgálatot kértek és 40%-
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Az aorta aneurysma lokalizációja a 

állapítottak meg hasi aneurysmát, 18 esetben ped

szakaszon jött létre, 3 esetnél a leletekből nem derü

 

6. diagram: Arteria iliaca érintettsége 

Statisztikámból kiderült, hogy az

iliacara. 26 esetben érintette és 18 páciensnél nem volt erre utaló
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lokalizációja a következőek szerint oszlik meg

állapítottak meg hasi aneurysmát, 18 esetben pedig az aneury

, 3 esetnél a leletekből nem derült ki erre vonatkozó információ.

diagram: Arteria iliaca érintettsége aorta aneurysma esetén

Statisztikámból kiderült, hogy az aneurysma 152 esetben nem terjedt rá az arteria 

iliacara. 26 esetben érintette és 18 páciensnél nem volt erre utaló adat.

 diagram: aorta aneurysma esetén ruptura előfordulása 
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ig az aneurysma a mellkasi 

vonatkozó információ.  
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Az aorta aneurysma egyik kimenetele a ruptura. Vizsgált betegeim esetében 163 

főnél nem diagnosztizáltak rupturát

esetében nem volt erről adat a leletekben.

 

Az aorta aneurysmát műtéttel, vagy konzervatívan lehet kezelni. Statisztikai adatok 

alapján kiderült, hogy többször került műtéti eljárásra sor, mint 

esetben műtöttek, és 20 esetben konzervatívan kezelték a betegeket. 78 esetben a 

leletekben nincs nyoma a kezelés kimeneteléről
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Az aorta aneurysma egyik kimenetele a ruptura. Vizsgált betegeim esetében 163 

nél nem diagnosztizáltak rupturát, 12 főnél állapítottak meg rupturát és

esetében nem volt erről adat a leletekben. 

8. diagram: Kezelések aorta aneurysma esetén 

Az aorta aneurysmát műtéttel, vagy konzervatívan lehet kezelni. Statisztikai adatok 

alapján kiderült, hogy többször került műtéti eljárásra sor, mint 

esetben műtöttek, és 20 esetben konzervatívan kezelték a betegeket. 78 esetben a 

leletekben nincs nyoma a kezelés kimeneteléről. 
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Az aorta aneurysma egyik kimenetele a ruptura. Vizsgált betegeim esetében 163 

állapítottak meg rupturát és 21 fő 

 

Az aorta aneurysmát műtéttel, vagy konzervatívan lehet kezelni. Statisztikai adatok 

alapján kiderült, hogy többször került műtéti eljárásra sor, mint konzervatívra. 98 

esetben műtöttek, és 20 esetben konzervatívan kezelték a betegeket. 78 esetben a 



 

9. diagram: 

A betegek többsége, 162

említése nélkül. Mindösszesen 14 esetben diagnosztizáltak mellkasi aorta 

aneursysmája, repedés említése nélkül. Nem sokkal

a hasi aorta aneurysmája, repe

beszélhetünk mellkasi aorta aneurysmáról, repedéssel.

 

10. 

Az aorta aneurysma lokalizációja szerint előfordulhat a hasi és a mellkasi 

szakaszon. Az estek túlnyomó többségében

A hasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül

A hasi aorta aneurysmája,megrepedt

A mellkasi aorta aneurysmája, megrepedt

A mellkasi aorta aneurysmája, repedés említése 

nélkül

AA: BNO kódo
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diagram: aorta aneurysma osztályozása BNO kódok alapján

többsége, 162 beteg leletén olvasható hasi aorta aneurysmája, repedés 

említése nélkül. Mindösszesen 14 esetben diagnosztizáltak mellkasi aorta 

aneursysmája, repedés említése nélkül. Nem sokkal kevesebb páciensnél fordult elő

a hasi aorta aneurysmája, repedéssel, összesen 13 főnél. Összesen

aorta aneurysmáról, repedéssel. 

 diagram: Mellkasi és hasi aorta aneurysma eloszlása 

Az aorta aneurysma lokalizációja szerint előfordulhat a hasi és a mellkasi 

szakaszon. Az estek túlnyomó többségében, 89%-ban az aneurysma lokalizációját 

A hasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül

A hasi aorta aneurysmája,megrepedt

A mellkasi aorta aneurysmája, megrepedt

A mellkasi aorta aneurysmája, repedés említése 
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aorta aneurysma osztályozása BNO kódok alapján 

beteg leletén olvasható hasi aorta aneurysmája, repedés 

említése nélkül. Mindösszesen 14 esetben diagnosztizáltak mellkasi aorta 

kevesebb páciensnél fordult elő 

főnél. Összesen 7 esetben 

 
 

Az aorta aneurysma lokalizációja szerint előfordulhat a hasi és a mellkasi 

ban az aneurysma lokalizációját 

162

k szerinti besorolás



 

tekintve hasi szakaszon jelent meg. Mellkasi szakaszon sokkal kevesebb 

százalékban fordult elő aneurysma, 11%

 

11.

Munkám során megvizsgáltam, hogy a pácienseknek mekkora átmérőt mértek 

aorta azon szakaszán, ahol az aneurysma zsák helyezkedett el

közül 6 főnél 30 mm alatti átmérőt diagnosztizáltak, 39 páciensnél 30

közötti átmérőt 42 esetben rögzítettek 40

mm közötti aorta átmérőt,

mm közötti átmérőt, 7 főnél 80

betegnél rögzítettek. Összesen 11
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tekintve hasi szakaszon jelent meg. Mellkasi szakaszon sokkal kevesebb 

százalékban fordult elő aneurysma, 11%-ban. 

11.  diagram: aorta átmérője aorta aneuryma esetén 

Munkám során megvizsgáltam, hogy a pácienseknek mekkora átmérőt mértek 

aorta azon szakaszán, ahol az aneurysma zsák helyezkedett el. Vizsgált pácienseim 

közül 6 főnél 30 mm alatti átmérőt diagnosztizáltak, 39 páciensnél 30

en rögzítettek 40-50 mm közötti, illetve 48 betegnél 50

mm közötti aorta átmérőt, 23 esetben 60-70 mm közötti átmérőt, 10 bet

főnél 80-90 mm közötti, illetve 90 mm feletti átmérőt

Összesen 11 esetnél nem olvasható erre vonatkozó adat.
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12. diagram: Therapiás módszerek az aorta átmérőjével összefüggésével

A szakirodalom szerint az aorta átmérőj

kerül sor műtéti eljárásra aneurysma esetén. Kutatásom során, a vizsgált betegeknél, 

már kisebb átmérő esetén is sor került műtétre, 30

páciensnél kezeltek műtéti eljárással, 40

pácienst, 60-70 mm értéknél 

4 főt, 90 mm felett pedig 6 pácienst műtöttek.

 

13. diagram: Elhunytak száma 
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diagram: Therapiás módszerek az aorta átmérőjével összefüggésével

A szakirodalom szerint az aorta átmérőjétől – 50 mm feletti méretnél 

kerül sor műtéti eljárásra aneurysma esetén. Kutatásom során, a vizsgált betegeknél, 

már kisebb átmérő esetén is sor került műtétre, 30-40 mm közti átmérőnél 7 vizsgált 

páciensnél kezeltek műtéti eljárással, 40-50 mm között 22 főt, 50

70 mm értéknél 16 beteget, 70-80 mm között 8 beteget, 80

4 főt, 90 mm felett pedig 6 pácienst műtöttek. 

Elhunytak száma aorta anueurysma ruptura estén, lokalizáció szerint
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diagram: Therapiás módszerek az aorta átmérőjével összefüggésével 

50 mm feletti méretnél - függően 

kerül sor műtéti eljárásra aneurysma esetén. Kutatásom során, a vizsgált betegeknél, 

40 mm közti átmérőnél 7 vizsgált 

50 mm között 22 főt, 50-60 mm-nél 35 

80 mm között 8 beteget, 80-90 mm közt 
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Az aneurysma ruptura súlyos következményeként számolni kell halállal is. 

felismerésnek köszönhetően 

(MDCT) és sebészeti technikák gyors fejlődése 

tragikus kimenetel. Mellkasi elhelyezked

időszakban mindösszesen 1 fő hunyt el aneurysma ruptura 

ruptura esetén 4 páciens exitált

 

5.3. Aorta dissectio (AD)

14.

Aorta dissectio esetén az ultrahang nem elég specifikus, hiszen az aorta érintettségét 

nehezen lehet megállapítani vele. A legeredményesebb képalkotó módszer a CTA 

bizonyul. Az esetek többségében, 

a páciensének, és mindösszesen 3 alkalommal végeztek ultrahang vizsgálatot.

 

CT

fő 
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súlyos következményeként számolni kell halállal is. 

felismerésnek köszönhetően - melyhez hozzájárul a diagnosztikai módszerek 

(MDCT) és sebészeti technikák gyors fejlődése - a betegek kis százalékát érinti a 

tragikus kimenetel. Mellkasi elhelyezkedésű aneurysma esetén a vizsgált 

időszakban mindösszesen 1 fő hunyt el aneurysma ruptura miatt, hasi lokalizációjú 

exitált. 

(AD) 

14. diagram: Aorta dissectio esetén kért vizsgálat 

Aorta dissectio esetén az ultrahang nem elég specifikus, hiszen az aorta érintettségét 

nehezen lehet megállapítani vele. A legeredményesebb képalkotó módszer a CTA 

Az esetek többségében, 13 alkalommal kért a kezelő orvos CT vizsgálatot 

nek, és mindösszesen 3 alkalommal végeztek ultrahang vizsgálatot.

UH

13

3

AD: kért vizsgálat

súlyos következményeként számolni kell halállal is. A korai 

melyhez hozzájárul a diagnosztikai módszerek 

betegek kis százalékát érinti a 

ésű aneurysma esetén a vizsgált 

, hasi lokalizációjú 

 

Aorta dissectio esetén az ultrahang nem elég specifikus, hiszen az aorta érintettségét 

nehezen lehet megállapítani vele. A legeredményesebb képalkotó módszer a CTA 

alkalommal kért a kezelő orvos CT vizsgálatot 

nek, és mindösszesen 3 alkalommal végeztek ultrahang vizsgálatot. 



 

15.

A nemek eloszlását megvizsgálva, s

nagyobb számban érinti a betegség, mint a nőket. Összesen 

páciens nő. 

 

16.

Az aorta dissectio modern eloszlása szerint beszélhetünk Stanford A és Stanford B 

típusú dissectioról. Így a munkám során megvizsgáltam, hogy a 

páciensnek Stanford A típusú dissectiot diagnosztizáltak, 3 esetben pedig St

B dissectiot. A leletek 6 páciensnél erre vonatkozó információt nem rögzítettek.

férfi

Stanford A

Stanford B

nincs adat

fő 
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15. diagram: Nemek eloszlása aorta dissectio esetén 

A nemek eloszlását megvizsgálva, statisztikai munkámból kiderül, hogy a férfiakat 

nagyobb számban érinti a betegség, mint a nőket. Összesen 8 beteg neme férfi és 5 

16. diagram: Aorta dissectio típus szerinti eloszlása 

Az aorta dissectio modern eloszlása szerint beszélhetünk Stanford A és Stanford B 

típusú dissectioról. Így a munkám során megvizsgáltam, hogy a 

páciensnek Stanford A típusú dissectiot diagnosztizáltak, 3 esetben pedig St

páciensnél erre vonatkozó információt nem rögzítettek.

férfi

nő

8

5

AD: nemek eloszlása

4

3

AD típusa

fő 

 

tatisztikai munkámból kiderül, hogy a férfiakat 

beteg neme férfi és 5 

 

Az aorta dissectio modern eloszlása szerint beszélhetünk Stanford A és Stanford B 

típusú dissectioról. Így a munkám során megvizsgáltam, hogy a 13 esetből 4 

páciensnek Stanford A típusú dissectiot diagnosztizáltak, 3 esetben pedig Stanford 

páciensnél erre vonatkozó információt nem rögzítettek. 

6



 

Aorta dissectio esetén két kezelési módszert alkalmaznak, m

betegnél került sor, 5 páciensnél konzervatív 

esetben erre vonatkozó információ nem olvasható a leletekben.

 

18. diagram: A

Az aorta dissectio mellé társul

páciensnél a dissectio 

konzervatív

5

AD: therapia

igen

4

AA

fő 

fő 
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17. diagram: Kezelés aorta dissectio esetén 

Aorta dissectio esetén két kezelési módszert alkalmaznak, m

betegnél került sor, 5 páciensnél konzervatív kezelést alkalmaztak. Összesen 7

esetben erre vonatkozó információ nem olvasható a leletekben. 

diagram: Aorta aneurysma társulása aorta dissectio esetén

Az aorta dissectio mellé társulhat aorta aneurysma. Az esetek többségében, 5 

páciensnél a dissectio mellé nem társult aneurysma, 4 betegnél viszont 

műtéti nincs adat

1

7

AD: therapia

nem

nincs adat

5

4

AA társulása AD esetén

 

Aorta dissectio esetén két kezelési módszert alkalmaznak, műtéti eljárásra 1 

alkalmaztak. Összesen 7 

 
dissectio esetén 

Az esetek többségében, 5 

, 4 betegnél viszont 



 

diagnosztizálták. A leletekben 4

nem olvasható. 

 

19. diagram: Arteria iliaca árintettsége 

Az aorta dissectio kiterjedhet az arteri

folyamán. Az esetek többségében, 7 páciensnél nem érintett az a. iliaca, 4 betegnél 

érintett és 2 főnél erre vonatkozó információ nincs feltüntetve a leletekben.

 

20. diagram: Thrombozis kialakulási aránya

igen

nem

nincs adat 2

AD: 

igen

5

állumneben thrombus kialakult

fő 
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diagnosztizálták. A leletekben 4 esetben sem kizárásra, sem meglétére utaló állítás 

diagram: Arteria iliaca árintettsége aorta dissectio esetén

Az aorta dissectio kiterjedhet az arteria iliacakra is, ezt is megvizsgáltam a munkám 

Az esetek többségében, 7 páciensnél nem érintett az a. iliaca, 4 betegnél 

főnél erre vonatkozó információ nincs feltüntetve a leletekben.

diagram: Thrombozis kialakulási aránya aorta dissectio során

4

7

AD: arteria iliaca érintettsége

nem nincs adat

1

7

állumneben thrombus kialakult-e AD során

fő 

esetben sem kizárásra, sem meglétére utaló állítás 

 
dissectio esetén 

a iliacakra is, ezt is megvizsgáltam a munkám 

Az esetek többségében, 7 páciensnél nem érintett az a. iliaca, 4 betegnél 

főnél erre vonatkozó információ nincs feltüntetve a leletekben. 

 
dissectio során 

e AD során



 

A páciensek közül 5 főnél kialakult thrombozis, 1 főnél nem alakult ki. A leletekben 

7 betegnél erre vonatkozó információ nincs feltűntetve.

 

21. diagram: BNO kódok 

Az aorta bármely részének dissectioja betegség

aorta aneurysmája repedés említése nélkül betegséget 

csupán 1 páciensnél az aorta aneurysma, k.m.n.  lokalizációjú, repedés említése 

nélkül. 
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A páciensek közül 5 főnél kialakult thrombozis, 1 főnél nem alakult ki. A leletekben 

betegnél erre vonatkozó információ nincs feltűntetve. 

diagram: BNO kódok szerinti besorolás aorta dissectio esetén

részének dissectioja betegséget10 főnél diagnosztizálták. A hasi 

rysmája repedés említése nélkül betegséget 2 főnél állapítottak meg, és 

csupán 1 páciensnél az aorta aneurysma, k.m.n.  lokalizációjú, repedés említése 

  

Az aorta bármely 

részének dissectioja A hasi aorta 

aneurysmája, 

repedés említése 

nélkül

Aorta-aneurysma, 

k.m.n. lokalizációjú, 

repedés említése 

nélkül

BNO kódok szerinti besorolás

A páciensek közül 5 főnél kialakult thrombozis, 1 főnél nem alakult ki. A leletekben 

 
dissectio esetén 

főnél diagnosztizálták. A hasi 

2 főnél állapítottak meg, és 

csupán 1 páciensnél az aorta aneurysma, k.m.n.  lokalizációjú, repedés említése 

aneurysma, 

k.m.n. lokalizációjú, 

szerinti besorolás
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6. Esettanulmány 

1. eset 

 

51 éves nőbeteg érkezik kórházunkba. A mellkasi és a hasi aortán közvetlenül az a. 
subclavia eredésétől az aorta bifurcatioig terjedő dissectio látható. 
Mérések alapján az aorta descendens átmérője: 43x34mm, a hasi aorta rekesz alatt 
3cm, infrarenálisan 2 cm. 
Az állumenben az aorta descendensben a rekesz magasságáig thrombus látható, 
mely félhold alakú. A thrombus vastagsága 10-13mm, ebben a thrombusban 
keskeny sávszerű hyperdens képlet látható, nagy valószínűséggel meszesedés lehet. 
A thrombus mellett az állumen a valódi lumenhez hasonló intenzitással telődött, az 
állumen területe kb. kétszerese a valódi lumenének. 
Az elvégzett képalkotó vizsgálatok alapján Stanford B típusú aorta dissectio a 
megállapított diagnózis. 
Panaszai a betegnek nincsenek, orvosa konzervatív kezelést ír elő, és kontroll 
vizsgálatot évenként. 

2. eset 

 

62 éves férfi beteg mellkas közepi erős fájdalommal jelentkezett, mely álla felé, 
majd lefelé, gyomra irányába sugárzott, leizzadt. Mentő szállítja be.  
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Az aorta ascendenstől kezdődően az istmusig terjedő dissectio látható, mely a bal 
oldali arteria carotis communis kezdeti szakaszára is ráterjed. A dissectio a 
coronariakat nem érinti. 
CTA alapján mielőbbi szívsebészeti kezelést igényel, Stanford A típusú dissectio 
kezelés céljából. 

3. eset 

 

38 éves nőbeteget a mentő szállítja kórházunkba, közlekedési baleset során 
szenvedett aorta dissectio következményes ruptura miatt. Az aortagyök, ascendens 
és az aorta ív, valamint eredő ágaik szabályosak. Az isthmusnál néhány cm hosszan 
dissectio mutatható ki. Az iliácák, femoralisok szabályosak. 
Endograft beültetés történt. 

4. eset 
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73 éves nőbeteg, hirtelen mellkas fájdalma alakult ki, bal alsó végtagja is elzsibbadt. 
Aorta dissectio gyanú miatt kezelő orvosa CTA vizsgálatot kért. 
Az aorta ascendens eredésétől kezdődően az aorta íve, illetve az aorta descendensen 
végigfutó hullámos kontúrú leszakadt intima látható. Az aorta dissectio ráterjed az 
a. anonymara, a. carotis communis kezdeti szakaszán, a. subclavia kezdetén is 
megfigyelhető. 
Az aorta descendens mellkasi szakasza 33x36mm átmérőjű, rekesz magasságában 
tortuózus lefutás észlelhető. A hasi szakaszon a fal helyenként scleroticus.  
Debreceni Kórház látja el a továbbiakban. 

5. eset 

 

60 éves férfi beteg panaszmentesen érkezik a vizsgálatra. Az aorta thoracalis 
szakaszán a rekesz felett 17 mm-es dissectio, progressziót nem mutat. A hasi aorta 
kaliberingadozó, a bifurcatio felett egy kb. 5 cm hosszú aorta dissectio szintén 
megfigyelhető, az intima folytonossága megszakadt, az állument kontrasztanyag 
tölti ki, a lumen legnagyobb tágassága 30mm. Az arteria iliaca communis bal 
oldalon 26 mm átmérőjű, eredését követően a lumen kb. 2 cm hosszan követhető. 
Panaszmentes, műtéti indikáció nem áll fenn. 
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6. eset 

 

42 éves férfi beteg. A bulbus aortae jelentősen tágult, legnagyobb átmérője 75mm, 
az arcus és a descendens aorta normál tágasságú. aorta dissectiora utaló jel nem 
látható. A szívüregek nem tágultak. A pulmonalis vasculatura közepesen vértelt. A 
tüdők légtartalma egyenletes. A tüdőparenchymaban körülírt kóros képlet nem 
látható. 

7. eset 

 

60 éves férfi beteg, a vizsgálatra panaszmentesen érkezik. Ismert hypertonia és 
cukorbetegség nincs. A hasi UH során felfedezett, a hasi aortán infrarenálisan 9 cm 
hosszú és 4 cm átmérőjű aneurysmát találtak. Korábban nem volt ismert a betegség. 
CTA vizsgálatát kéri az orvosa, aminek eredménye: 95mm hosszú 41x45mm 
átmérőjű fusiformis aneurysma, valamint 2 cm legnagyobb átmérőjű félhold alakú 
intraluminalis thrombus látható. 
Az aneurysma teljes hosszában, körkörös, 10 mm legnagyobb vastagságú lágyrész 
denzitású periaorticus szövet látható, amely chronikus gyulladás következménye 
lehet. 
A vena cava inferior ezen a szakaszon az aortafallal szorosan összefekszik, 
chronikus aorta aneurysma ruptura ellen szól a szövetszaporulat körkörössége.  
Kontrasztkilépés a vizsgálat során nem volt. A jobb oldali a. iliaca communist 
érinti, legnagyobb külső átmérő 30 mm, a valódi lumen 26x20mm. 
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Érsebészeti szakellátáson, kezelő orvosa endograft beültetését javasolja a leletek 
alapján. 

8. eset 

 

79 éves nőbeteg hasi és deréktáji panaszokkal érkezett, UH vizsgálattal igazolt 
rupturalt aorta aneurysma klinikai képe miatt vették fel az érseb osztályra. 
Nyílt műtéti kezeléssel a bal retroperitoneumba tört megrepedt aneurysmát 
resecalták, aorto-aorticus interpositumot ültettek be. 
A hasi aortán a renalisok eredésétől kb. 2cm-re kezdődő, az oszlásig tartó 
aneurysma látható, amelynek legnagyobb átmérője 70 mm, a valódi lumen 
legnagyobb átmérője 46 mm. 
A fal mentén, bal oldalon vaskos thrombus látható, amelyben szabálytalan 
kontraszttelődés ábrázolódik.  
A periaorticusan sávszerű folyadékos területek ábrázolódnak, valamint bal oldalon a 
retroperitoneumban kiterjedt, 10x11x23cm nagyságú haematoma ábrázolódik. 
Folyadékgyülem látható bal oldalon a para- és perirenalis térben is, valamint a 
kismedencében bal oldalon a medencefal mentén. A leírt haematomákban kontraszt 
nem jelenik meg.  
A beteg azonnali műtéti kezelésben részesült. 
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9. eset 

 

A betegnek 2012 nyarán aorta aneurysma miatt endograft lett beültetve. Műtét utáni 
állapotban, endograft beültetését követően (fél év telt el) CTA vizsgálat történt. A 
graft lefutásának megfelelően gázbuborékokat és kis folyadék densitású területeket 
tartalmazó hypodens sáv látható. Bal oldalon a csípőlapát vájulatában a musculus 
ilipsoastól és iliacustól el nem választható, nagy kiterjedésű, kb. 80x65mm 
harántátmérőjű gázbuborékokat, folyadéknak megfelelő hypodens területeket és 
vérdensitású hyperdens területeket tartalmazó terime látható. A bal oldali graft szár 
ezen terimébe csatlakozik. Ez az elváltozás gázbuborékokat és vért tartalmazó 
abscessusnak felelhet meg. 
Bal oldalon a m. psoas maior kiszélesedett, benne egészen az a. renalis eredésének 
magasságáig követhetően számos gázbuborék ábrázolódik. Ugyanitt a hátsó hasfal 
mentén perirenalisan kb. 12mm legnagyobb vastagságú folyadéksáv látható. A 
perirenális zsírszövet bal oldalon köteges. A páciens exitált. 
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10. eset 

 

85 éves férfi beteg panaszmentesen érkezik a vizsgálatra. Évek alatt növekedő aorta 
aneurysmája ismert. Kontroll UH-ra jár. Növekvő aorta aneursyma mérete miatt 
műtét javasolt. 
A hasi aorta infrarenalis szakaszán kb. 12cm hosszúságú aorta aneurysma látható, 
mely az oszlásra nem terjed, legnagyobb átmérője 57x52mm, valódi lumen 
38x25mm. Az aneurysma zsákban bal oldalon 35mm legnagyobb vastagságú fali 
thrombus látható. Kontrasztkilépésre utaló jel nem ábrázolódik. 
Érsebészeti ellátó orvosa műtéti megoldást javasol. 
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7. Összefoglalás 

1. Férfiakat vagy nőket érint nagyobb számban az aorta elváltozásai? 

Vizsgált beteganyagom alapján egyértelműen látható, hogy mind aorta aneurysma, 

mind aorta dissectio esetén a férfiakat sokkal nagyobb számban érintik ezek a 

betegségek. Összesen 160 férfi beteget kezeltek a vizsgált időszakban, valamint 49 

nőbeteget. 

2. Hasi vagy mellkasi szakaszon gyakoribb az aorta aneurysma? 

Az adatfeldolgozás alapján következtethetünk arra, hogy sokkal gyakoribb a hasi 

aorta aneurysma, mint a mellkasi szakaszon elhelyezkedő aneurysmák. Összesen 

178 esetnél volt hasi lokalizációjú aneurysma és 18 páciensnek mellkasi 

elhelyezkedésű az aneurysma. A mellkasi szakaszon kötőszöveti betegségek miatt 

alakulhat ki aorta aneurysma, mint például Marfan szindróma. 

3. Acut aorta betegség estén mi az elsődlegesen választandó, legspecifikusabb 

és legszenzitívebb képalkotó módszer? 

Tájékozódó jelleggel hasi áttekintő UH vizsgálat végezhető, mellyel az aorta 

aneurysma, illetve a retroperitoneális vérzés kimutatható. Azonban a 

legérzékenyebb - aorta ruptura vagy dissectio gyanújakor az elsőként választandó - 

módszer a CTA, ami csaknem 100%-os szenzivitású és specifitású. 

4. Végeznek-e MR vizsgálatot aorta betegség gyanúja esetén? 

A Borsod-Abaúj-Zempléni Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban aorta 

aneurysma, aorta dissectio vagy aorta ruptura esetén a vizsgált időszakban nem 

végeztek MR vizsgálatot. A gold standard módszer aorta aneurysma gyanúja és 

követése esetén elsődlegesen az UH és a CTA. Aorta dissectio gyanúja és követése 

esetén CTA vizsgálatot végeznek. UH-nál nincs ionizáló sugárzás, de az aorta teljes 

hosszban nem ábrázolható, valamint a mellkasi szakaszt nem látjuk. Az MR-t 

valószínűleg elérhetősége miatt nem használják, valamint a vizsgálat időtartalma 

hosszú, a beteg rosszul tolerálhatja, mozgási műtermék miatt a leképzett felvételek 
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kevésbé értékelhetőek. Rupturált aneurysma és dissectio esetén a gold standard 

vizsgálati módszer a CT, melyen az aktív vérzés és az intima flap jól látható. 

5. Levonható-e egyértelmű következtetés aorta aneurysma és aorta dissectio 

esetén, hogy az ultrahangos vagy CTA követés szükséges? 

Az UH-val követett páciensek kezelése eredményes és pontos információt ad az 

aneurysma zsák átmérőjéről, hosszáról. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kórházban a vizsgált időszak alatt ellátott betegek  adatainak retrospektív 

áttekintése alapján az aorta dissectio esetén az UH képalkotás helyett a CT 

vizsgálatok sokkal pontosabb információt tudnak szolgáltatni a páciens állapotáról.  

6. Műtéti vagy konzervatív kezelés a gyakoribb a vizsgált esetekben? 

A műtét indikációját aorta aneurysma esetén az aorta átmérője és a beteg állapota 

határozza meg. Mai ismeretek szerint 50 mm feletti átmérő esetén, valamint 

panaszok esetén a műtét szóba kerülhet. Statisztikai elemzésünk alapján az esetek 

túlnyomó többségében (61%) szükség volt műtéti eljárásra. Rupturált aorta 

aneurysma minden esetben akut műtéti ellátást igényel. Stanford A típusú aorta 

dissectio esetén szintén azonnali műtéti beavatkozást végeznek. Stanford B típusú 

dissectionál a műtéti vagy konzervatív kezelés szükségessége a zsigeri ágak 

érintettségétől, a beteg állapotától függ. 
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